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Sammendrag 

Denne studien har hatt som hensikt å undersøke hvordan erfaringsdimensjonen ved religion 

kommer til uttrykk i lærebøkene på Vg3. Bakgrunnen for valget av dette temaet, er 

hovedsakelig på grunn av min egen interesse for det religionspsykologiske fagfeltet, mens 

ønsket om å bidra på det didaktiske fagfeltet, også har vært av betydning. En tredje 

begrunnelse ligger i læreplanens vektlegging av at religionsfaget skal bidra til å utvikle 

respekt overfor andres religiøse, livssynsmessige og etiske ståsteder.  

For å belyse problemstillingen, har jeg gjennomført to kvalitative analyser. I den første 

analysen har jeg tatt utgangspunkt i Raymond F. Paloutzians (1996) redegjørelse for 

erfaringsdimensjonen, og utarbeidet seks operasjonelle kategorier som belyser ulike sider ved 

religiøs erfaring. De operasjonelle kategoriene ble brukt for å lokalisere hvor 

erfaringsdimensjonen uttrykkes i lærebøkene, i tillegg til å belyse hvilke aspekter ved religiøs 

erfaring som kommer til syne. Videre har jeg gjennomført en analyse av lærebøkenes bruk av 

ulike fremstillingsformer, for å innhente kunnskap om hvordan erfaringsdimensjonen kommer 

til uttrykk.  

Funnene peker på at erfaringsdimensjonen ved svært få anledninger kommer til uttrykk i 

lærebøkene, sett i sammenheng med lærebøkenes totale antall sider. Erfaringsdimensjonen 

uttrykkes ved flest anledninger i form av korte eller lengre deskripsjoner, uten videre 

forklaring eller utdyping. Ved de tilfellene der lærebøkene benytter en narrativ 

fremstillingsform, uttrykkes erfaringsdimensjonen mer levende og nær for leseren. De to 

gjennomførte analysene viser videre at lærebøkene innehar både begrensninger og muligheter 

i å skulle formidle religiøs erfaring. Disse begrensningene og mulighetene drøftes i lys av 

religionsdidaktiske og religionspsykologiske perspektiver. 
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1 Innledning 

 

 Formål og begrunnelse for valg av tema 

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk 

i de tre lærebøkene i Religion- og etikkfaget på Vg3. Studien har ikke som formål å være 

generaliserbar, men er snarere en eksplorerende studie, som sikter mot å gi en beskrivelse av 

et område som så langt ikke er blitt undersøkt. 

Temaet for studien har jeg valgt av flere grunner. Først og fremst ble valget gjort ut i fra min 

personlige interesse for det religionspsykologiske fagfeltet, samtidig som ønsket om å bidra til 

kunnskap om emnet i en didaktisk sammenheng, var av avgjørende betydning. I 

læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), heter det dessuten i forbindelse med religion- og 

etikkfagets formål, at «faget skal bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse, 

livssynsmessige og etiske ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv» 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). For å kunne utvikle respekt overfor andres religiøse, 

livssynsmessige og etiske ståsteder, er det ikke nødvendigvis nok å kun lære om andres tro, 

livssyn og etiske ståsteder. Det er, slik jeg ser det, vel så viktig å lære om de følelsene og 

erfaringene mennesker har, knyttet til deres respektive ståsted. Dette fordi følelser og 

erfaringer er sentrale sider ved det å være menneske (Paloutzian, 1996: 176). På dette området 

kan religionspsykologien muligens supplere religion- og etikkfaget med dens teoretiske 

perspektiver. Gjennom ulike perspektiver på religiøsitet og åndelighet, kan man utvikle en 

bedre forståelse for hvorfor, og på hvilken måte, mennesker er religiøse, og videre hva 

fenomenene religiøsitet og åndelighet egentlig innebærer. En fremheving av religiøs erfaring, 

vil muligens kunne fremheve individuelle variasjoner innenfor ulike religiøse tradisjoner.  

 

 Problemstilling 

Problemstillingen som denne studien tar utgangspunkt i, er: Hvordan presenteres 

erfaringsdimensjonen ved religion i lærebøkene på Vg3? Med ordet «presentere» menes både 
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antall ganger, ved hvilke anledninger og gjennom hvilke fremstillingsformer dimensjonen 

kommer til uttrykk gjennom i lærebøkene.  

For å belyse problemstillingen på en best mulig måte, har jeg derfor foretatt to separate 

analyser: en analyse av tekstutdrag der erfaringsdimensjonen forekommer i de ulike 

lærebøkene, og en analyse av hvordan lærebøkenes bruk av ulike fremstillingsformer påvirker 

hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. Som teoretisk rammeverk har jeg tatt 

utgangspunkt i erfaringsdimensjonen slik den presenteres av den amerikanske 

religionspsykologen Raymond F. Paloutzian. Med utgangspunkt i Paloutzians presentasjon, 

har jeg videre utarbeidet seks underkategorier som dekker ulike aspekter ved 

erfaringsdimensjonen. Erfaringsdimensjonen vil bli gjort rede for i kapittel 2.2.1, mens de 

operasjonelle kategoriene for analysen presenteres i kapittel 3.2.  

 

 Oppgavens struktur 

Strukturen i masteravhandlingen er lagt opp på følgende måte: I kapittel 2 presenteres 

tidligere forskning som er relevant for denne studien, oppgavens teoretiske rammeverk i 

Raymond F. Paloutzians beskrivelse av erfaringsdimensjonen med supplerende 

religionspsykologiske perspektiver på religiøsitet, åndelighet og meningsdanning, i tillegg til 

didaktiske og pedagogiske perspektiver på ulike forståelser av religion. Kapittel 3 redegjør for 

metodiske valg og begrunnelser, pålitelighet og troverdighet. I kapittel 4 presenteres funnene 

som ble gjort i forbindelse med de ulike analysene, og i kapittel 5 drøftes disse funnene i lys 

av teoretiske perspektiver presentert i kapittel 2.   
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2 Tidligere forskning og litteratur 

I dette kapittelet vil jeg presentere og gjøre rede for tidligere forskning som kan være relevant 

for min studie, og perspektiver fra litteratur som berører erfaringsdimensjonen på en måte jeg 

anser som formålstjenlig i arbeidet med å besvare den gitte problemstillingen.  

I de kildene og databasene jeg har undersøkt, er det ikke omtalt lignende forskning som 

berører lærebøkenes fremstilling av erfaringsdimensjonen ved religion. Det er imidlertid gjort 

funn i studier om beslektede temaer som kan være relevante for mitt forskningsprosjekt, og 

som kan knyttes til lærebøkenes fremstilling av erfaringsdimensjonen. Disse er blant annet 

Moulin (2011), Gundersen, Kristiansen, Samdal og Vestøl (2014), Enger (1992), samt to 

artikler av Vestøl (2016). Disse vil bli presentert og gjort rede for i kapittelets første del. 

Videre vil jeg presentere studiens religionspsykologiske utgangspunkt. Hovedvekten i denne 

delen vil bli lagt på erfaringsdimensjonen, slik den presenteres av Raymond F. Paloutzian 

(1996) i dimensjonsmodellen kalt Dimensjoner av religiøst engasjement. Som nødvendig 

utdypende supplement, vil religionspsykologiske perspektiver på religiøsitet, åndelighet og 

meningsdanning bli presentert.  

Den siste litteraturen jeg presenterer, er hentet fra religionsdidaktikken. Ettersom en del av 

analysen forholder seg til hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk i 

læreboktekstene, vil jeg gjøre rede for ulike forståelser av religion og religionsundervisning, 

samt gjøre rede for distinksjonen mellom et innenfra- og et utenfra perspektiv på religion. 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere de viktigste punktene som har blitt presentert i dette 

kapittelet. 

 

 Tidligere forskning 

I 2011 gjennomførte den engelske utdanningsforskeren Dan Moulin en undersøkelse av 

elevers opplevelse av religionsfaget i den engelske skolen. Undersøkelsen tok utgangspunkt i 

til sammen 16 semistrukturerte intervju, gjennomført både i grupper, par og individuelt. 

Utvalget for undersøkelsen besto av informanter fra fire forskjellige religiøse 

ungdomsgrupper, hvorav tre av disse besto av representanter fra ulike kristne 
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ungdomsgrupper, mens én gruppe representerte en jødisk ungdomsgruppe. Informantene 

besto av til sammen 34 informanter, fordelt på 14 gutter og 20 jenter.  

Undersøkelsen viste at elevene i stor grad opplevede religionsundervisningen som 

stereotypisk, og at variasjoner innenfor de ulike religionene ikke ble vist, samtidig som også 

forholdet mellom personlig tro og religiøs tradisjon ikke kom frem (Moulin, 2011: 324). Dette 

gjaldt både for de jødiske og de kristne informantene. 

En lignende undersøkelse ble i 2014 foretatt innenfor en norsk kontekst, da Gundersen et al. 

(2014) da de undersøkte hvordan elever innenfor ulike religiøse tradisjoner opplevde 

lærebøkene på Vg3 sin fremstilling av de ulike religionene. Først gjennomført som tre 

separate masterprosjekt, er den publikasjonen jeg viser til en sammenstilling av disse 

masterprosjektene, der de sentrale funnene sees i sammenheng. Studien tar utgangspunkt i en 

kombinasjon av lærebokanalyse og gruppeintervju, der utvalgte tekstutdrag fra de ulike 

lærebøkene på Vg3 var utgangspunkt for de videre gruppeintervjuene. Informantene var 

ungdommer fra vietnamesisk buddhistiske miljøer, tamile hinduer og shia-muslimer. I likhet 

med studien gjennomført av Moulin (2011), viste også denne undersøkelsen at informantene i 

stor grad opplevde fremstillingen av deres religion i lærebøkene som stereotypisk, og at de ga 

lite inntrykk av variasjon innad de ulike religiøse retningene (Gundersen et al. 2014). 

Informantene ga imidlertid også uttrykk for positive vurderinger av lærebøkenes presentasjon 

av de ulike religionene. Disse betraktningene var dog knyttet generelt til faget. Informantene 

anså religion- og etikkfaget som positivt, da faget bidro til økt kunnskap om egen og andres 

religion (Gundersen et al. 2014). 

Også førsteamanuensis i religionsdidaktikk ved universitetet i Oslo, Jon Magne Vestøl, har 

gjennomført undersøkelser om elevers opplevelse av lærebøkenes fremstilling av religion. 

Denne våren presenterte Vestøl to undersøkelser, én i det didaktiske tidsskriftet Religious 

Education, og én i det didaktiske tidsskriftet Nordidactica – Journal of Human and Social 

Sience Education. Den sistnevnte undersøkelsen er imidlertid akseptert for publisering, men 

er ikke publisert i skrivende stund.  

Undersøkelsen presentert i Religious Education, under tittelen Textbook Religion and Lived 

Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young 

Church Members (2016), er en eksplorerende undersøkelse som tar sikte på å undersøke 

hvordan lærebøkene i religion- og etikkfaget på Vg3 presenterer to ulike retninger innenfor 
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kristendom, kontra hvordan tilhengere av disse retningene selv beskriver dette. Undersøkelsen 

ble gjennomført med en kombinasjon av lærebokanalyse og gruppeintervju. Informantene i 

gruppeintervjuet besto av medlemmer av en katolsk ungdomsorganisasjon (Norges Unge 

Katolikker), og medlemmer av en protestantisk ungdomsorganisasjon (Laget). Blant 

informantene, tok alle faget Religion og Etikk på Vg3, med unntak av én informant som var 

uteksaminert ved vgs. Studien viste at det var forskjeller i hvordan lærebøkene presenterte og 

beskrev de kristne tradisjonene, kontra hvordan de kristne ungdommene selv beskrev dette. 

Mens lærebøkene fokuserte på religion som historisk utviklede, stabile tradisjoner, beskrev 

informantene religion som kontekstuelt basert opplevelse (Vestøl, 2016). Lærebøkene 

benyttet seg av vitenskapelige konsepter og beskrivelser, i tillegg til forklaringer, bilder, 

grafer og oppgaver i sin formidling av de kristne tradisjonene. Informantene, på den annen 

side, benyttet seg av et hverdagslig språk og benyttet eksempler, små fortellinger og 

kroppsspråk i sine beskrivelser. I tillegg knyttet informantene sine beskrivelser av religionen 

til følelser og relasjoner mellom andre troende, venner og familie (Vestøl, 2016). Enkelte 

likheter mellom lærebøkenes presentasjon og informantenes beskrivelser, kom imidlertid også 

frem i undersøkelsen. Både de katolske informantene og de protestantiske informantene var 

enige i forståelsen av at de begge tilhørte den samme kristne tradisjonen, at deres tro var 

basert i troen på én Gud gjennom Jesus, i tillegg til betydningen av messen og sakramentene 

innenfor katolisismen og den individuelle troen og Bibelens rolle i protestantisk kristendom 

(Vestøl, 2016).  

 I Vestøls andre studie, som for tiden er akseptert for utgivelse i det didaktiske tidsskriftet 

Nordidactica – Journal of Human and Social Sience Education, undersøkes det hvordan 

religionsundervisningen kan imøtekomme de aspektene ved religion som vanskelig lar seg 

forklare gjennom verbal kommunikasjon, nemlig den religiøse erfaringen. Som den 

foregående undersøkelsen, tar også denne studien utgangspunkt i gruppeintervjuer av 

ungdommer fra de kristne ungdomsorganisasjonene Norges Unge Katolikker og Laget. 

Undersøkelsen viste at informantene opplevde at lærebøkenes presentasjon av de kristne 

retningene fokuserte på de ytre handlingene i utførelsen av ritualer, og at det erfaringsmessige 

aspektet i utførelsen var utelatt (Vestøl, 2016 in press). I tillegg viste den ene informanten til 

sårbarheten i å skulle beskrive eget religiøse ståsted i en klasseromssituasjon. Det ble dermed, 

i forlengelsen av dette, satt spørsmålstegn ved hvorvidt religion- og etikkfaget, i tillegg til 

lærebøkene som sådan, i det hele tatt var egnet til å beskrive den spirituelle og 

erfaringsmessige siden ved religion (Vestøl, 2016 in press).  
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Spørsmålet om den religiøse erfaringens plass i religionsfaget er imidlertid ikke et nytt tema 

for diskusjon innen religionsdidaktikken. Allerede i 1992 aktualiserte Trond Enger 

problemstillingen i artikkelen Religious Education between Psychology and Theology, 

publisert i det didaktiske tidsskriftet Religious Education. Artikkelen tar sitt utgangspunkt i 

datidens religionsfag i grunnskolen, under navnet Kristendomskunnskap. Enger viser til 

Mønsterplanen av 1987, og påpeker at fagets hovedanliggende er å gi elevene en generell 

forståelse av kristendommen. For å kunne si noe om hva kristendom er, hevder Enger at 

undervisningen må fokusere på erfaringsaspektet ved den kristne troen (Enger, 1992: 436). I 

tillegg påpeker Enger at sekulariseringen av samfunnet gjør det ekstra viktig å lære om 

religiøs erfaring. Han setter imidlertid spørsmålstegn ved hvorvidt undervisning om religiøs 

erfaring er forenelig med en sekularisert skoles mål og formål, samt hvorvidt religiøs erfaring 

er noe som kan læres.  

I forlengelsen av dette, påpeker Enger at religionsfaget bør bidra til å legge et grunnlag for 

religiøs erfaring hos elevene (Enger, 1992: 436-437). For å kunne legge et slikt grunnlag hos 

elevene, bør religionsundervisningen fokusere på selve substansen i den religiøse erfaringen, 

med to underliggende spørsmål som utgangspunkt: Hvilke typer religiøs erfaring ønsker faget 

å formidle til elevene, samt hva slags religiøs erfaring ønsker man å legge grunnlag for 

(Enger, 1992: 437). Enger mener derfor at Bibelen bør være utgangspunkt for formidlingen av 

den religiøse erfaringen. Han hevder videre at hvis religionsfaget tar sikte på å oppnå mer enn 

å gi elevene kunnskap om egen kultur og religion, hvis et overordnet mål er å påvirke 

elevenes utvikling av personlighet og holdninger, må elevene også lære om religiøs erfaring. 

Fokuset må imidlertid ligge på ordinære religiøse erfaringer, snarere enn ekstraordinære 

erfaringer. Bibelen gir derfor et godt utgangspunkt for undervisning om den kristne religiøse 

erfaringen (Enger, 1992: 444-445).  

 

 Dimensjoner av religiøst engasjement 

Det teoretiske utgangspunktet for denne studien, har vært erfaringsdimensjonen i en 

dimensjonsmodell presentert av den amerikanske religionspsykologen Raymond F. Paloutzian 

(1996). Dimensjonsmodellen baserer seg på religionssosiologen Charles Y. Glock (1962) sin 

inndeling av religion i ulike aspekter som beskriver hvordan individer kan fungere, eller 
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fungerer, innenfor ulike religioner (Paloutzian, 1996: 14). I dimensjonsmodellen uttrykte 

Glock distinksjonen mellom hva individer tror som en religiøs sannhet, hva de gjør som deres 

religiøse praksis, hvordan følelser og erfaringer er involvert i religionen, hva de vet om deres 

egen tro, samt hvordan livet til den enkelte påvirkes av religionen. Glock oppsummerte dette i 

fem ulike dimensjoner, som sammen skulle vise ulike dimensjoner av religiøst engasjement. 

Disse dimensjonene er: den ideologiske dimensjonen, praksisdimensjonen, 

erfaringsdimensjonen, kunnskapsdimensjonen og konsekvensdimensjonen (Paloutzian, 1996: 

14). Kort oppsummert, handler de ulike dimensjonene om den troendes tro og forståelse av 

hva som er hensikten med livet (den ideologiske dimensjonen), deltakelse i ritualer og 

opprettholdelse av regler og normer innenfor den aktuelle religionen (praksisdimensjonen), 

følelser og erfaringer, samt ulike behov man søker å oppfylle (erfaringsdimensjonen), 

kunnskap og forståelse av ens egen og andres religion (kunnskapsdimensjonen) og den 

innvirkning religionen har på den enkeltes liv (konsekvensdimensjonen) (Paloutzian, 1996: 

15-20). Paloutzian tar utgangspunkt i disse fem dimensjonene, og knytter de videre til ulike 

teorier innenfor det religionspsykologiske fagfeltet. I min studie, er det erfaringsdimensjonen 

som er bakgrunnen for det teoretiske rammeverket studien er bygget på. Jeg vil i det følgende 

derfor gjøre rede for denne dimensjonen nærmere. 

 

 Erfaringsdimensjonen 

Ifølge Paloutzian (1996) dreier erfaringsdimensjonen seg om individers indre mentale og 

emosjonelle verden. I tillegg til å romme konkrete religiøse opplevelser, rommer dimensjonen 

i tillegg andre følelsesmessige aspekter, som «the desire to believe in some religion, the fear 

of not being religious, the sense of physical, psychological, and spiritual well-being that 

derives from beilef» (Paloutzian, 1996: 18). De religiøse følelsene og opplevelsene kan 

variere i forbindelse med en rekke ulike faktorer. Dette kan eksempelvis dreie seg om i 

hvilken grad de oppleves som normale eller uvanlige, hvor ofte eller sjeldent de fremtrer, 

hvorvidt de fremtrer før, etter eller som en del av en persons religiøse omvendelse, med mer 

(Paloutzian, 1996: 178). 

Hovedsakelig deles imidlertid de religiøse følelsene og opplevelsene inn i det som kalles 

ordinære og ekstraordinære religiøse følelser og opplevelser. De ordinære religiøse følelsene 

og opplevelsene fremtrer på ulike måter. For det første, kan de forekomme som en opplevelse 
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knyttet til fellesskap. Fellesskapsopplevelsen kan her både være opplevelsen av et 

mellommenneskelig fellesskap de troende opplever seg imellom, og en opplevelse av 

fellesskap med det guddommelige (Paloutzian, 1996: 178). For det andre, kan de ordinære 

religiøse følelsene dreie seg om hvilke ulike gudserfaringer og gudsbilder den troende 

innehar. Også følelser som ærefrykt, glede og andre emosjonelle tilstander den troende 

opplever ved tanken på det guddommelige, regnes som ordinære religiøse følelser. Det 

samme gjelder sannhetsverdien religionen hevder overfor den troende (Paloutzian, 1996: 

178). 

Når det gjelder de ekstraordinære følelsene og opplevelsene, er disse noe mer vanskelig å 

definere. Ofte beskrives disse følelsene og opplevelsene som noetiske, det vil si en følelse 

eller opplevelse av en slags indre visdom, som vanskelig lar seg forklare eller forstå for andre 

enn de som opplever dette. Disse følelsene og opplevelsene har således en tendens til å 

fremstå som høyst innflytelsesrike og minneverdige for det opplevende individet (Paloutzian, 

1996: 178). Paloutzian beskriver videre at de ekstraordinære religiøse følelsene ofte er  

said to be numinous (providing an awesome and fascinating sense of the presence of 

the holy) and nonrepresentational, in the sense that whatever is seen in them is not 

understood to be a mental picture or visual representation of something in the outside 

world (Paloutzian, 1996: 178)  

 

Disse følelsene og opplevelsene krever ingen bekreftelse på hvorvidt de er gyldige eller ikke 

fra omverdenen, men innehar snarere en form for gyldighet i seg selv. Ofte kan de dessuten 

oppleves som paradoksale, da følelsene eller opplevelsene ikke nødvendigvis stemmer 

overens med hva som oppfattes som logisk. 

I tillegg til å romme både ordinære og ekstraordinære religiøse følelser, rommer også 

erfaringsdimensjonen enkelte behov mennesker søker å oppfylle gjennom religionen. 

Grunnen til dette ligger i de ulike funksjonene følelsene og opplevelsene har for individene. 

De religiøse følelsene og opplevelsene tjener en rekke ulike funksjoner i individenes mentale 

verden. En av disse funksjonene, er å være motiverende. Paloutzian påpeker at  

the absence of desired feelings can be perceived as a deprivation and can therefore 

motivate people to pursue religion in order to fill in the feelings gap. […] the lack of 

perceived meaning in life may move people toward religion, with the hope that in 

religion the desired meaning will be found (Paloutzian, 1996: 19). 
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Erfaringsdimensjonen har dermed også et meningsdannende aspekt ved seg. I tillegg til dette 

vektlegges menneskets behov for tilhørighet, da det påpekes at religiøse opplevelser og 

følelser ofte forekommer i gruppesammenheng. Paloutzian påpeker at følelsene og 

opplevelsene har «the ability to satisfy true psychological needs of people, such as need for 

belonging, love, support, and interpersonal closeness and attachment» (Paloutzian, 1996: 

179). Å være medlem av en gruppe oppfyller disse behovene. Samtidig bidrar 

gruppetilhørigheten til å styrke opplevelsen av de religiøse aktivitetene innad i gruppen, 

nettopp fordi følelsen av tilhørighet styrker opplevelsen av de felles ritualene som viktig for 

individet (Paloutzian, 1996: 179).  

 

 

 Religionspsykologiske perspektiver på 

religiøsitet og spiritualitet/åndelighet 

På samme måte som begrepet religion har vist seg vanskelig å definere på en klar og enhetlig 

måte, er det heller ingen enighet i hvordan begrepet religiøsitet bør defineres. Flere 

definisjoner er derfor tilbydd. I takt med sekulariseringen av samfunnet, er det imidlertid blitt 

stadig mer vanlig blant forskere å snakke om spiritualitet (Heelas & Woodhead, 2005; 

Westerink, 2013). Begrepet spiritualitet er en fornorsket utgave av det engelske spirituality. 

Ordet kan imidlertid lett feiltolkes, da man kan «forbinde det med å være spirituell, altså vital 

eller morsom, eller man kan få assosiasjoner med spiritisme (åndemaning)» (Danbolt, 2014: 

22). En mer nærliggende oversettelse på norsk, er å benytte begrepet åndelighet. Åndelighet 

er ikke nødvendigvis noe helt forskjellig fra religiøsitet, men også her er det uenigheter blant 

forskere. 

I forbindelse med distinksjonen mellom religiøsitet og åndelighet, vil jeg forholde meg til 

psykologene Brian Zinnbauer og Kenneth I. Pargament (2005) sine forståelser av dette 

begrepsparet. Zinnbauer og Pargament diskuterer hvordan begrepene religiøsitet og 

åndelighet, og forholdet mellom de to, best bør forstås i en felles artikkel. I artikkelen 

kommer de frem til at begrepet åndelighet best bør forstås som en søken etter det hellige 

(Zinnbauer & Pargament, 2005). Når det gjelder begrepet religiøsitet, er de imidlertid uenige.  
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Zinnbauer definerer religiøsitet som «a personal or group search for the sacred that unfolds 

within a traditional sacred context» (Zinnbauer & Pargament, 2005: 35). Han anser dermed 

både religiøsitet og åndelighet for å være en søken etter det hellige. Forskjellen ligger 

imidlertid i at religiøsitet er en søken etter det hellige innenfor rammene av organisert 

religion. Med en slik forståelse av begrepet religiøsitet, blir dermed åndelighet en betegnelse 

på et bredt spekter av ulike måter å søke det hellige på. Søken etter det hellige kan her foregå 

individuelt eller som del av en gruppe, både i og utenfor religiøse tradisjoner.  

For Pargament er religiøsitet, og religion som sådan, å forstå som «a search for significance in 

ways related to the sacred» (Pargament, 1997: 32). Religiøsiteten er dermed, i motsetning til 

åndeligheten, ikke en søken etter det hellige i seg selv, men en søken etter det betdyningsfulle, 

på måter som har med det hellige å gjøre. Hva som anses som betydningsfullt, vil imidlertid 

variere ut i fra hvilken situasjon individet befinner seg i (Zinnbauer & Pargament, 2005). 

Pargament skiller dermed mellom mål og middel i sin teori. I åndeligheten er målet det 

hellige, mens det i religiøsiteten kan være en rekke mål for søkingen, ettersom hva som 

betraktes som betydningsfullt kan omfatte svært mye forskjellig.  

 

 

 Religionspsykologiske perspektiver på 

meningsdanning 

Menneskets trang til å søke og skape mening i tilværelsen anses for å være en svært sentral 

del av det å være menneske (Park, 2015: 357). Innenfor flere ulike fagfelt, som religion, 

psykologi og en del humanistiske fag, har tematikken omkring meningsdanning vært en 

sentral tematikk opp gjennom historien (Danbolt, 2014: 25). I nyere tid er det særlig den 

amerikanske stressforskeren og psykologen Crystal L. Park som har vært en sentral forsker i 

utarbeidelsen av teorier knyttet til mening og meningsdannelse.  

I sitt arbeid rundt hvordan meningsdanning og religion henger sammen, presenterer Park 

(2015) det hun kaller the meaning-making model. Utviklet for å integrere de ulike teoriene 

som dominerer forskningen på meningsdanning, deler modellen mening inn i to ulike 

kategorier: Global mening og situasjonell mening eller å skape mening (Park, 2015: 358). 
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Global mening anses for å være et overbærende system som gir mennesket et generelt 

rammeverk som individet kan strukturere livet i henhold til, og derigjennom tilføre mening til 

enkelthendelser i tilværelsen. Ifølge Park består den globale meningen av tre aspekter: tro, 

mål og følelser (Park, 2015: 358). Tro dreier seg her om altomfattende antakelser i forbindelse 

med individets egen natur og dets forståelse av andre individer og verden generelt (Prak, 

2015: 358). Mål dreier seg i dette tilfellet om individets motivasjon og formål ved livet, valg 

av mål, samt standarder for bedømmelse av handling. Målene er dessuten grunnlaget for 

menneskets selvtillit. Disse målene kan være idealer og tilstander mennesket søker å oppnå 

eller opprettholde (Park, 2015: 358). Følelsesaspektet ved den globale meningen, dreier seg 

om den opplevde følelsen av mening og hensikt i tilværelsen, knyttet til noe høyere enn en 

selv (Park, 2015: 358). Ut i fra dette tilsvarer det Park refererer til som global mening, det 

man i nordisk sammenheng betegner som livssyn (Danbolt, 2014: 26).  

Situasjonell mening eller å skape mening, handler på den andre siden om en prosess der 

individet forsøker å gjenopprette mening i situasjoner der den globale meningen trues eller 

brister (Park, 2015: 360). Å skape mening innebærer at individet forsøker å forstå den aktuelle 

situasjonen på en slik måte at det ikke er uoverensstemmelse mellom individets tro, mål og 

dets globale meningssystem. Meningsskaping handler på denne måten om å gjenopprette 

mening i tilværelsen. Gjenopprettelsen av mening foregår hovedsakelig på to måter: enten 

gjennom assimilering, der individet endrer oppfatningen av den aktuelle situasjonen eller 

hendelsen, slik at den inkorporeres i den globale meningen, eller gjennom akkomodasjon, der 

individet endrer hele dets globale mening slik at situasjonen eller hendelsen således kan 

inkorporeres i det nye systemet. Akkomodasjon skjer oftest i de tilfeller der 

uoverensstemmelsen mellom tro og mål oppleves for stor (Park, 2015: 360).  

Park anser religion for å være godt egnet som et globalt meningssystem, selv om hun påpeker 

at også ikke-religiøse livssyn også kan fungere som et slikt system (Park, 2015: 361). I 

studien viser Park til de amerikanske psykologene Hood, Hill og Williamson (2005) sitt 

arbeid med religiøs fundamentalisme, der de presenterer fem ulike kriterier som viser 

religionens unike måte å strukturere mening på. Disse er: helhet, tilgjengelighet, transcendens 

og direkte krav til den enkelte (Hood et al. 2005: 19, referert i Park, 2015: 361). Opplevelsen 

av helhet handler om det store omfanget av aspekter som religion dekker. Dette inkluderer 

aspekter som forestillinger om verden, betingede utfall av hendelser, forventninger, mål, 

handlinger og følelser. Tilgjengeligheten ligger i at religioner fremtrer i ulike former, noe som 
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gjør at hvert individ som oftest kan finne en måte å være religiøs på, som passer dem. 

Religion tilbyr dessuten muligheter for individet til å overgå (transcendere) deres egne 

bekymringer og forventninger, og knytte seg til noe større enn en selv. I tillegg gir religioner 

autoritative påstander og retningslinjer, som i sin tur bidrar til å gi den enkelte en konkret 

betydning i tilværelsen (Hood et al. 2005: 20, referert i Park, 2015: 361).  

 

 

 Ulike forståelser av religion og 

religionsundervisning 

Ifølge religionsdidaktikeren Bengt-Ove Andreassen (2012), vektlegger læreplanen at 

undervisningen skal gi elevene en «saklig, kritisk og distansert kunnskap om religioner», med 

et overordnet mål om å fremme respekt og toleranse, slik at det dermed kan legges til rette for 

harmonisk sameksistens i et multikulturelt samfunn (Andreassen, 2012: 101). Undervisningen 

om religioner henter ifølge Andreassen sine idealer fra en religionsvitenskapelig og 

kulturviteskapelig tilnærming til religion, hvor man tar de ulike religionene «på alvor og 

undersøker religiøse fenomener og prosesser, men uten å ta stilling til om religioner er sanne, 

eller om én religiøs tradisjon er mer ekte eller autentisk enn andre» (Andreassen, 2012: 48). 

Andreasen argumenterer også for at et religionsvitenskapelig ideal skal legges til grunn for 

religionsundervisning:  

Et religionsvitenskapelig ideal er å behandle alle religioner likt, enten de studeres i 

fortid eller nåtid. Ingen religioner eller livssyn gir forrang fremfor andre. Det betyr at 

religionsvitenskapelig tilnærming til religion er distansert fra religion, nettopp for å 

unngå å gi én religion eller én forståelse av religion forrang. Det mer distansert 

deskriptive (beskrivende) er et sentralt trekk i en religionsvitenskapelig tilnærming og 

står i motsetning til å tilstrebe en fortrolighet med religion. (Andreassen, 2012: 45)  

 

En annen forståelse av religion, er det høgskolelektor Geir andreasse omtaler som en 

«konfesjonell religionsforståelse» (Winje, 1999: 66). En konfesjonell religionsforståelse 

innebærer ifølge Winje en systematisering av religion, der religioner presenteres med 

utgangspunkt i deres respektive trosforestillinger (Winje, 1999: 66). Winje problematiserer 

imidlertid lærebøkenes bruk av en slik forståelse av religion i fagformidlingen. Han hevder 
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lærebøkene er utilstrekkelige når de kategoriserer religioner konfesjonelt. Det gir en 

oppfatning som ikke nødvendigvis stemmer overens med unges eget verdensbilde, identitet og 

verdier (Winje, 1999: 67).  

Nok et perspektiv på religion, finner vi hos Afdal et.al. (1997). Afdal og medarbeidere legger 

en kontekstuell religionsdidaktikk til grunn for undervisning. I deres syn på religion og 

religionsundervisningen, fungerer kultur som en sammenbindende faktor mellom eleven og 

religionsfaget (Afdal et al. 1997: 38). Ut i fra deres forståelse, betraktes religion som et 

kulturfenomen i ulike kontekster. En slik kulturbasert religionsundervisning, med forståelse 

for både det lokale og nasjonale kulturelle nivået som skolen er en del av, forstår eleven «som 

en aktiv deltager i et kulturelt mangfold» (Afdal et.al. 1997:98).  

Religionspedagog Heid Leganger-Krogstad er imidlertid den forskeren som har bidratt mest 

innenfor religionsdidaktikken i forbindelse med det kontekstuelle perspektivet på religion. 

Leganger-Krogstad (2002) fokuserer på dialogen som oppstår mellom det religionsfaglige 

stoffet og elevens egenforståelse, og presenterer det hun kaller en dialogisk 

religionsundervisning. En dialogisk religionsundervisning karakteriseres av at den 

«vektlegger samhandling, livsnærhet og anvendelse av kontekst» (Leganger-Krogstad 2002: 

28). Ut i fra et slikt perspektiv, vil arbeidsformene i undervisningssituasjoner fokusere på 

elevenes livsvirkelighet og livsverden. Leganger-Krogstad fremhever videre klasserommets 

muligheter for dialog, da man i en klasseromssituasjon må forholde seg til flere ulike livssyn. 

I dialogen bør både likheter og kulturforskjeller mellom religionene være gjenstand for 

undersøkelse, da «møtet med det ganske fremmede, skaper nysgjerrighet» (Leganger-

Krogstad, 2002: 27). Undervisningen bør derfor ta utgangspunkt i en åpen elevrolle, der det 

bør være «rom for eksperimentering og utforskning og utveksling av synspunkter uten at 

elevene stilles til ansvar for dem som personer» (Leganger-Krogstad 2002: 27).  

I et internasjonalt perspektiv, er særlig den engelske forskeren Robert Jacksons perspektiver 

på religionsundervisning sentrale. Jacksons (1997) tilnærming til religionsfaget kan sies å stå i 

kontrast til den konfesjonelle tilnærmingen, har en tydelig etnografisk innfallsvinkel, med 

bakgrunn i fortolkende antropologi (Jackson, 1997: 5). Jackson er kritisk til måten religion 

fremstilles som fast strukturerte, homogene systemer, med utgangspunkt i deres essens. Han 

etterspør dermed et kritisk blikk på fremstillinger «which essentialise or stereotype religions 

and is equally critical of simplistic representations of cultures and of the religion/culture 

relationship» (Jackson, 2011: 191). Den fortolkende tilnærmingen til religion har ifølge 
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Jackson som et overordnet mål om å øke elevens kunnskap og forståelse for ulike religioner, 

uten å fremme eller undergrave religiøs tro (Jackson, 2009: 1). Innenfor denne tilnærmingen 

tas det hensyn til mangfoldet innad og mellom religionene, og det åpnes videre for interaksjon 

mellom religion og kultur. Tilnærmingen ser også på hvordan religion og kultur kan endres 

over tid og sted, og at det finnes ulike forståelser av av religion. For å vise hvordan disse 

aspektene henger sammen, fokuserer Jackson på tre nivåer: tradisjon, gruppe og individ.  

Tradisjonsnivået viser til religiøse tradisjoner, og karakteriseres som «a reference point to be 

used by oneself or another for situating an individual´s religious worldview in relation to 

others» (Jackson, 2004: 71). Gruppenivået viser til plasseringen av individet innenfor ulike 

grupperinger innad i den religiøse tradisjonen, eller grupperinger som følge av etnisitet. 

Plasseringen av et individ i en eller flere grupper «recognizes the group tied nature of each 

individual´s social experience, as refracted through carefully structured ethnographic study» 

(Jackson, 2004: 71). Individnivået handler om individets unike tolkning, og vektlegger 

religiøse individers egne fortellinger. De tre nivåene er imidlertid ikke statiske størrelser, men 

påvirker hverandre kontinuerlig. Ved å vise samspillet mellom disse nivåene, fremheves 

variasjonen innad og mellom de ulike religionene. Samtidig blir representasjonene mer 

personlige og fleksible, ved å koble de individuelle erfaringene til gruppenivå og til de 

religiøse tradisjonene generelt (Jackson, 2004: 72).  

 

 Innenfra- og utenfraperspektiv på religion 

I forlengelsen av ulike religionsforståelser, er det to perspektiver som synes formålstjenlig å 

avklare: innenfra- og utenfraperspektiver på religion. Et innenfraperspektiv på religion viser 

til en fremstilling av religion «gjennom de troendes øyne» (Andreassen, 2012: 103). 

Utenfraperspektivet fremstiller, på den annen side, religion på en deskriptiv og distansert måte 

(Andreassen, 2012: 103). 

Ifølge Andreassen er utenfraperspektivet det ideelle perspektivet for religionsfaget. Han 

påpeker at religion- og etikkfaget er et vitenskapelig fag, som derfor må bære preg av et 

utefraperspektiv der man lærer om religioner, og ikke av religioner. Med grunnlag i dette, 

fremhever Andreassen at elever ikke bør oppfordres til å dele personlige erfaringer i 

religionsundervisningen (Andreassen 2012: 178-179). Selv om Andreassen vektlegger en 

religionsundervisning basert på et utenfraperspektiv, utelukker dette imidlertid ikke åpningen 
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for å formidle et innenfraperspektiv i undervisningen. Andreassen påpeker at 

innenfraperspektivet kan formidles gjennom bruk av ulike virkemidler, som andres ytringer, 

opplevelser eller fortellinger (Andreassen 2012:46).  

Sissel Østberg (1998) står som en kontrast til Andreassens vektlegging av utenfraperspektivet 

i religionsundervisningen. Østberg etterlyser innlevelse som en del av 

religionsundervisningen. Hun hevder at dette vil hjelpe elevene i å «analysere og fortolke 

fenomenene slik at det gir mening både for den som selv er troende og for den 

utenforstående» (Østberg 1998: 256).  

 

 

 Oppsummering av tidligere forskning og  

teoretiske perspektiver 

Dette kapittelet har presentert tidligere forskning og teoretiske perspektiver som vil bli brukt 

som utgangspunkt for drøfting. Oppgavens teoretiske rammeverk er basert på Raymond F. 

Paloutzians (1996) beskrivelser av erfaringsdimensjonen, slik den fremstilles i en 

videreutviklet utgave at Glocks (1962) dimensjonsmodell for religiøst engasjement. Som 

supplerende materiale, har jeg videre presentert religionspsykologiske perspektiver på 

religiøsitet og åndelighet, samt religionspsykologiske perspektiver på meningsdanning.  

Av tidligere forskning, vil jeg fremheve Vestøl (2016; 2016 in press) sine undersøkelser rundt 

katolske og protestantiske elevers opplevelse av læreboktekster, Gundersen et al. (2014) sin 

komparative studie, samt Enger (1992) sin artikkel om hvilken rolle religiøs erfaring bør ha i 

religionsfaget. Undersøkelsen til Moulin (2011) vil også benyttes for å belyse enkelte 

elementer.  

I den religionsdidaktiske og pedagogiske delen av teorikapittelet, har jeg presentert ulike 

perspektiver på religion og religionsundervisning. Særlig vil perspektivene presentert av 

Winje (1999) og Andreassen (2012) bli brukt for å belyse lærebøkenes forståelse og 

fremstilling av religion. For å belyse distinksjonen mellom det individuelle og det 

tradisjonelle, vil jeg videre benytte meg av Jackson (1997) sin fortolkende tilnærming til 

religion.  
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3 Metode 

Formålet med dette prosjektet har vært å finne ut hvordan erfaringsdimensjonen ved religion 

presenteres i lærebøkene i religion og etikk på Vg3. Det er altså innholdet i tekstene som har 

stått sentralt og som er prosjektets studieobjekt.  

En analyse av tekstinnhold kan foretas både kvalitativt og kvantitativt (Bratberg, 2014: 84). 

For å framskaffe et egnet empirisk materiale til å besvare den gitte problemstillingen, har jeg 

tatt utgangspunkt i et forskningsdesign av kvalitativ art, der jeg kombinerer to ulike analyser 

som sammen belyser flere aspekter ved læreboktekstenes innhold. Jeg har først benyttet meg 

av en kvalitativ innholdsanalyse av tekstutdrag der erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. 

Dette har hjulpet meg i både å lokalisere hvor i lærebøkene erfaringsdimensjonen kommer til 

uttrykk, samtidig som det også har åpnet for å gå nærmere inn på de ulike tekstutdragene og 

vurdere hvordan erfaringsdimensjonen uttrykkes. Deretter har jeg gjennomført en analyse av 

lærebøkenes bruk av ulike fremstillingsformer i fagformidlingen, og gitt en vurdering av 

hvordan dette påvirker måten erfaringsdimensjonen fremstilles i lærebøkene. De to analytiske 

tilnærmingene utdypes grundigere i kapittel 3.2 og 3.3. 

Det er tidligere ikke blitt foretatt noen lignende undersøkelse innenfor det religionsdidaktiske 

fagfeltet. Studien er således en eksplorerende studie, som sikter mot å gi en førstekunnskap 

om hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, hvorvidt den er fremtredende eller 

utelatt, og gjennom resultatene generere spørsmål for videre forskning. 

 

 Utvalg 

I Religion- og etikkfaget på Vg3 finnes det tre forskjellige lærebøker, som alle har vært 

gjenstand for analysene gjennomført i min studie. Disse er: Tro og tanke (Heiene, Myhre, 

Opsal, Skottene, & Østnor, 2014), I samme verden (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2014) 

og Eksistens (Aronsen, Bomann-Larsen, & Notaker, 2008). De tre lærebøkene er skrevet til 

læreplanen LK06. Mens lærebøkene Tro og tanke og I samme verden begge er oppdaterte og 

reviderte versjoner, er det per dags dato ikke kommet en ny og revidert utgave av læreboken 

Eksistens. Alle lærebøkene har tilgjengelige nettressurser som er åpne både for lærere og 

elever. I min studie er imidlertid ikke nettsidene til de respektive lærebøkene en del av det 
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empiriske materialet. Begrunnelsen for å utelate lærebøkenes nettressurser, ligger for det 

første i studiens ramme på 30 studiepoeng. For å kunne holde meg innenfor denne rammen, 

har jeg vært nødt til å gjøre visse avgrensninger i forbindelse med studiens utvalg. Det er 

dessuten få steder i lærebøkene hvor det henvises til nettressursene.  

En videre utfordring ved utvelgelsen av empirisk materiale for de to analysene, dreide seg om 

hvilke kapitler i de respektive lærebøkene som skulle være del av materialet, og hvilke 

kapitler som kunne utelates. Hovedutfordringen ved dette lå i at de tre lærebøkene deler inn 

de ulike kapitlene på forskjellig måte. I læreboken Tro og tanke, er det hele fem 

innledningskapitler, mens lærebøkene Eksistens og I samme verden, kun har ett slikt kapittel. 

Valget falt derfor på å fokusere på lærebøkenes innledningskapitler og kapitlene om de ulike 

religionene. I forbindelse med læreboken Tro og tanke, valgte jeg her å innlemme alle de fem 

innledningskapitlene i analysen. Kapitlene om filosofi og etikk, samt kapittel 8 («Religion og 

livssyn i Norge») i læreboken Eksistens og kapittel 10 («Mangfold i vår tid») i læreboken I 

samme verden, ble derimot ikke innlemmet i analysen. Dette fremstod som et naturlig utvalg, 

ettersom formålet med studien var å finne ut hvordan erfaringsdimensjonen ved religion 

presenteres i de ulike lærebøkene. Kapitlene om livssynshumanisme ble imidlertid tatt med, 

da jeg anså det som formålstjenlig å i tillegg undersøke hvorvidt erfaringsdimensjonen var 

tilstedeværende eller fraværende i disse kapitlene. 

 

 Analyse av tekstavsnitt  

Tilnærmingen til analysen har både vært en induktiv, så vel som deduktiv, prosess. Jeg startet 

arbeidet med å lese gjennom alle lærebøkene, slik at jeg fikk et inntrykk av hvordan de var 

utformet. I denne fasen benyttet jeg meg ikke av noen form for teoribegreper eller lignende, 

men noterte meg steder som fanget oppmerksomheten. I den neste fasen gikk jeg aktivt inn i 

teksten med et religionspsykologisk begrepsapparat, basert på Raymond F. Paloutzians 

presentasjon av erfaringsdimensjonen, og søkte aktivt etter setninger og avsnitt i de utvalgte 

kapitlene i de tre lærebøkene, som kunne knyttes til de forhåndsdefinerte kategoriene. En 

fullstendig presentasjon av erfaringsdimensjonen er gitt i kapittel 2.2.1. De operasjonelle 

kategoriene jeg benyttet meg av, var: 1) Følelser forbundet med tro, 2) Følelser forbundet med 
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tvil, 3) Følelser forbundet med gudserfaring, 4) Følelser forbundet med fellesskapsopplevelse, 

5) Meningsdanning og 6) Tilhørighet. Innholdet i de forskjellige kategoriene, er som følger: 

 

Følelser forbundet med tro handler om positive følelser og opplevelser knyttet til religiøs 

tro. Innenfor kategorien skilles det mellom to ulike former for følelser og opplevelser: 

ordinære følelser og ekstraordinære opplevelser. 

 

Følelser forbundet med tvil handler om negative følelser og opplevelser knyttet til religiøs 

tro. Dette er særlig følelser knyttet til meningsløshet, eksistensiell angst og negative følelser 

knyttet til guds eksistens.  

 

Følelser forbundet med gudserfaring handler om hvilken gudsoppfatning den troende har, i 

tillegg til hvilke følelser gudserfaringen danner hos den troende.  

 

Følelser forbundet med fellesskapsopplevelse handler om følelser og opplevelser knyttet til 

fellesskap. Det skilles hovedsakelig mellom to former for fellesskapsopplevelse: 

mellommenneskelig fellesskap og følelsene knyttet til dette, og følelser forbundet med 

fellesskap med det guddommelige. 

 

Meningsdanning handler om hvordan religion fungerer som et meningssystem i menneskets 

søken etter mening i tilværelsen. 

 

Tilhørighet handler om hvordan religion oppfyller menneskets grunnleggende behov for 

tilhørighet. I likhet med kategorien «følelser forbundet med fellesskapsopplevelse», skilles det 

her mellom to former for tilhørighet: tilhørighet mellom mennesker og tilhørighet til det 

guddommelige. 
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Etter å ha plassert de ulike tekstutdragene innenfor den tilhørende kategorien, laget jeg tre 

tabelloversikter som viste antall forekomster av de ulike operasjonelle kategoriene – én for 

hver lærebok. Ved å systematisere antall forekomster på denne måten, fikk jeg dannet et 

grundig bilde av hvilke kapitler de ulike kategoriene var mest fremtredende i, og hvilke 

kapitler kategoriene forekom ved få anledninger eller var utelatt. Tabelloversiktene gjorde det 

også mulig å se hvorvidt det var en forskjell i antall forekomster av de ulike kategoriene 

lærebøkene imellom. Alle tabellene ligger vedlagt som vedlegg 1, bakerst i dokumentet. 

Ettersom to av de operasjonelle kategoriene, «følelser forbundet med tvil» og «tilhørighet», 

bare forekom ved enkelte anledninger i de respektive lærebøkene, valgte jeg å illustrere dette 

ved å sette inn en tabell i analysen (Tabell 1, kapittel 4.1.2 og tabell 2, kapittel 4.2.2). Disse 

tabellene er en komprimert utgave av tabellene som viser totaloversikten over antall 

forekomster av de operasjonelle kategoriene, som ligger vedlagt i vedlegg 1 og 2. Ettersom 

lærebøkene imidlertid dekker forskjellige religioner, er de religionene som ikke er 

representert i enkelte av lærebøkene, markert med «X» i denne oversikten.  

Videre gikk jeg inn på hvert enkelt tekstutdrag der de ulike aspektene ved 

erfaringsdimensjonen kom til uttrykk, og plasserte disse innenfor den tilhørende tematiske 

sammenhengen de fremstod i. Dette ga en god oversikt over hvorvidt det fantes noen 

hovedtendenser i hvilke sammenhenger erfaringsdimensjonen kom til uttrykk i. I arbeidet 

med de enkelte tekstutdragene, var jeg i tillegg interessert i å se konkret på hvordan de 

operasjonelle kategoriene kom til uttrykk i teksten. I tillegg til å se på hvilken tematisk 

sammenhengen kategoriene ble uttrykt i, så jeg derfor også på hvordan erfaringsdimensjonen 

kom til uttrykk rent språklig. Det mest interessante ved dette arbeidet var å se hvorvidt 

erfaringsdimensjonen var noe som ble uttrykt eksplisitt, eller om det kom implisitt til uttrykk i 

teksten. I den andre delen av analysen, analysen av lærebøkenes bruk av ulike 

fremstillingsformer, ble det språklige perspektivet i analysen utvidet videre. 

 

 Analyse av ulike fremstillingsformer 

Analysen av ulike fremstillingsformer i lærebøkene, baserer seg delvis på en sjangeranalyse 

slik denne presenteres av Brodersen, Jebsen Bråten, Reiersgaard, Slethei og Ågotnes (2007). 

Sjangeranalysen tar, med utgangspunkt i deres presentasjon, sikte på å «gi en deskriptiv 
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identifisering av sjangertilhørighet og en normativ vurdering av hvorvidt analysetekstenes 

sjanger er mer eller mindre egnet i forhold til tekstens formål» (Brodersen et al. 2007: 63). 

Ettersom læreboktekstene imidlertid samlet sett går inn under det Askeland, Otnes, Skjelbred 

og Aamotsen (2003) kaller pedagogiske tekster, anså jeg det som mer formålstjenlig å foreta 

en analyse av lærebøkenes bruk av ulike fremstillingsformer eller teksttyper. Dette fordi den 

pedagogiske tekstsjangeren benytter seg av ulike måter å fremstille fagkunnskapen på 

(Askeland et al. 2003: 173). Askeland og medarbeidere viser til Werlichs teksttypologi, og 

presenterer til sammen fire forskjellige fremstillingsformer som det gjøres bruk av i tekster: 

narrasjoner, instruksjoner, argumentasjoner og deskripsjoner. I mitt analysearbeid var det 

særlig fremstillingsformene narrasjon og deskripsjon som var av interesse. Askeland og 

medarbeidere beskriver disse fremstillingsformene på følgende måte: 

Narrasjonar er forteljande tekstar, og dei er oftast strukturerte etter tid. Hendingar og 

fenomen blir gjerne omtalte i preteritum, og det er gjerne eit handlande individ (agens) 

i denne teksttypen […] Deskripsjonar omtaler faktiske fenomen meir enn handlingar, 

og dei er gjerne orienterte mot stad og rom. Objektet for handlinga er viktigare enn 

den som handlar (agens) (Askeland et al. 2003: 38). 

 

Min analyse tok utgangspunkt i disse definisjonene.  Gjennom analysen tok jeg sikte på å gi 

en deskriptiv identifisering av ulike fremstillingsformer, og en analytisk vurdering av hvordan 

bruken av forskjellige fremstillingsformer påvirker hvordan erfaringsdimensjonen kommer til 

uttrykk i de tre lærebøkene.  

Arbeidet med analysen av de ulike fremstillingsformene, ble gjort med utgangspunkt i den 

foregående analysen av forekomster av erfaringsdimensjonen i lærebøkene. Ved å gå inn på 

hvert enkelt tekstutdrag der erfaringsdimensjonen kom til uttrykk, dannet jeg meg samtidig et 

bilde av hvilken fremstillingsform som preget de ulike tekstutdragene. I den videre analysen, 

kunne jeg dermed gå rett inn på hvordan bruken av ulik fremstillingsform påvirket måten 

erfaringsdimensjonen kom til uttrykk på.  

Jeg startet med å identifisere hva slags type fortellinger erfaringsdimensjonen kom til uttrykk 

i. I denne fasen forholdt jeg meg til en avgrensing av to ulike former for narrativ: autentisk 

narrativ og pseudofortellinger. Et autentisk narrativ er i denne sammenhengen fortellinger 

som beskriver faktiske hendelser og personer, og som dermed gir leseren et innblikk i det 

virkelige liv (Johnsen et al. 1999: 90). Pseudofortellingene er fortellinger som omhandler 

fiktive hendelser med fiktive personer, som «er uten personlighet, og som dukker tilfeldig opp 
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i fremstillingen» (Johnsen et al. 1999: 31). Deretter undersøkte jeg hvorvidt bruken av ulike 

former for narrativ påvirket hvordan erfaringsdimensjonen kom til uttrykk. Ettersom denne 

analysen tok utgangspunkt i den foregående analysen, ble analysen av ulike 

fremstillingsformer gitt betydelig mindre plass. 

 

 Studiens pålitelighet og troverdighet 

I vurderingen av en studies kvalitet, benyttes ofte begrepene pålitelighet og troverdighet i 

forbindelse med kvalitativ forskning. Pålitelighet handler om hvilke data som blir anvendt, 

hvordan datamaterialet blir samlet inn og måten de blir bearbeidet på (Johannessen et al. 

2010:229). Det er med andre ord snakk om studiens etterprøvbarhet. Påliteligheten anses som 

høy dersom andre forskere oppnår de samme resultatene, ved å bruke det samme 

forskningsdesignet og det samme datamaterialet, i gjennomføringen av en identisk studie. I 

kvalitativ forskning er det imidlertid vanskelig å oppnå de samme resultatene dersom studien 

gjennomføres en andre gang, ettersom hver forsker vil ha ulik erfaringsbakgrunn og dermed 

kan tolke datamaterialet annerledes (Johannessen et al. 2010: 229).  

For å styrke påliteligheten i denne analysen, har jeg derfor gjort tre grep. For det første har jeg 

gjennom metodekapittelet forsøkt å gi et godt innsyn i fremgangsmåten for 

forskningsprosessen. For det andre, har jeg i analysen gjort aktivt bruk av sitater og 

tekstutdrag fra lærebøkene for å vise hvor, og på hvilken måte, erfaringsdimensjonen kommer 

til uttrykk. For det tredje, har jeg gjennom hele prosessen vært bevisst på min egen 

subjektivitet i analysearbeidet. Som Skrunes (2010) påpeker, er forskerens subjektive 

interesse en av hovedutfordringene som er viktig å reflektere over i arbeidet med en 

innholdsanalyse (Skrunes, 2010: 109).  

Når det gjelder studiens troverdighet, handler dette innenfor kvalitativ forskning om «i 

hvilken grad forskerens framgangsmåter og funn på en riktig måte reflekterer formålet med 

studien» (Johannesen et al. 2010:230). En innholdsanalyse av tekstutdrag der 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, og deretter en analyse av hvordan bruk av ulike 

fremstillingsmåter påvirker hvordan dimensjonen uttrykkes, åpner for muligheten til å gå både 

i bredden og dybden på den gitte problemstillingen i denne studien. De valgte metodene 
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reflekterer således det overordnede formålet med studien, da dette var å undersøke hvordan 

erfaringsdimensjonen kom til uttrykk i de tre lærebøkene på Vg3. 

Innenfor kvalitativ forskning brukes begrepet overføring for å beskrive en overføring av 

kunnskap gjennom begreper, beskrivelser, forklaringer og fortolkninger, som kan være 

relevante på områder utover det som studeres i et bestemt forskningsprosjekt (Johannessen 

et.al. 2010: 231). Ettersom dette er en eksplorerende studie, er jeg ikke primært opptatt av å 

analysere frem generaliserbar kunnskap, men snarere å foreta en undersøkende beskrivelse av 

et område som så langt ikke er blitt undersøkt. 
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4 Analyse 

I dette kapittelet presenteres analysen av de tre lærebøkene i Religion- og etikkfaget. 

Analysen er gjennomført i to ledd: først har jeg utført en analyse av tekstavsnitt der 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, og deretter har jeg gjennomført en analyse av 

bruken av ulike fremstillingsformer i læreboktekstenes fagformidling. 

Analysen av tekstavsnitt der erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, er utført gjennom to 

faser av koding, og deretter kategorisert etter hvilke aspekter ved erfaringsdimensjonen de 

dekker, nærmere forklart i kapittel 3.2. Kategoriene ble utarbeidet med utgangspunkt i 

Raymond F. Paloutzians definisjon av erfaringsdimensjonen, som ble grundig redegjort for i 

kapittel 2.2.1. For ordens skyld vil jeg gjenta dem her: 1) Følelser knyttet til gudserfaringer, 

2) Følelser knyttet til tro, 3) Følelser knyttet til tvil, 3) Følelser knyttet til 

fellesskapsopplevelse, 4) Meningsdanning og 5) Tilhørighet. Analysekapittelets første del vil 

presentere resultatene fra datamaterialet med utgangspunkt i disse kategoriene, etter en 

redegjørelse for hovedtendensene i lærebøkenes fremstilling av erfaringsdimensjonen. 

Ettersom erfaringsdimensjonen dekker to ulike aspekter, et følelsesaspekt og et behovsaspekt, 

har jeg valgt å presentere disse aspektene separat. Først presenteres funnene knyttet til 

følelsesaspektet, og deretter funnene knyttet til behovsaspektet. 

Analysen av ulike fremstillingsformer er gjort med utgangspunkt i resultatene fra den 

foregående analysen, og er følgelig den analysen som tillegges minst vekt. Fokuset her er 

hvordan erfaringsdimensjonen uttrykkes gjennom bruk av ulike fremstillingsformer, og 

således hvordan dette påvirker hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. Denne 

analysen vil presenteres som en separat del. 

 

 Forekomster av følelsesaspektet ved 

erfaringsdimensjonen 

Analysen av de tre lærebøkene viser at følelsesaspektet ved erfaringsdimensjonen, analysert 

etter kategoriene «følelser forbundet med tro», «følelser forbundet med tvil», «følelser 

forbundet med gudserfaring» og «følelser forbundet med fellesskapsopplevelse», forekommer 

i varierende grad i de ulike lærebøkene. Dette gjelder både forekomster av kategoriene i 
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lærebøkenes ulike kapitler og forekomster av kategoriene i lærebøkene som helhet. Tabell 1, 

2 og 3, vedlegg 1, viser en fullstendig oversikt over antall forekomster av alle kategoriene i de 

respektive lærebøkene.  

Som man kan lese ut fra tabellen, er det gjennomgående for de tre lærebøkene at de 

operasjonelle kategoriene kommer til uttrykk kun ved enkelte tilfeller i lærebøkenes kapitler. 

Gjennomgående for de tre lærebøkene, er at kategorien «følelser forbundet med 

fellesskapsopplevelse» er den kategorien som ved flest anledninger kommer til uttrykk i de 

ulike kapitlene i de tre lærebøkene, mens kategorien «følelser forbundet med tvil» kun 

uttrykkes ved en eller to anledninger. Også kategorien «følelser forbundet med tro» viser 

relativt høy frekvens i de tre lærebøkene. Det er imidlertid gjennomgående for alle 

lærebøkene at kategoriene samlet sett hovedsakelig uttrykkes i kapitlene om kristendom. 

Kristendomskapitlene er også de eneste kapitlene der alle følelsesaspektene ved 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk.  

Når det gjelder forekomsten av de operasjonelle kategoriene i lærebøkene som helhet, er 

frekvensen høyest i læreboken Tro og tanke, mens kategoriene forekommer ved færrest 

anledninger i læreboken I samme verden. I læreboken Eksistens kommer kategoriene 

hovedsakelig til uttrykk i innledningskapittelet og i kapittelet om kristendom, mens de i de 

resterende religionskapitlene nesten er helt utelatt, eller forekommer ved svært få anledninger.  

De videre delkapitlene presenterer analysefunnene gjort i forbindelse med analysen av 

følelsesaspektet ved erfaringsdimensjonen. 

 

 Følelser forbundet med tro 

Kategorien «følelser forbundet med tro» viste seg samlet sett å være blant de mest frekvente 

aspektene ved erfaringsdimensjonen som kom til uttrykk i de tre lærebøkene.  I alle de 

respektive lærebøkene er det imidlertid i innledningskapitlene at kategorien kommer oftest 

til uttrykk. Hvordan dette aspektet ved erfaringsdimensjonen redegjøres for og presenteres, er 

imidlertid forskjellig i de ulike lærebøkene. Både Eksistens og Tro og tanke fokuserer i stor 

grad på følelsenes virkning på mennesket, både gjennom følelsesregulering i form av 

håndtering av sorg, frykt og angst, og i mer generell forstand, gjennom beskrivelser av 
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hvordan ulike følelser kan oppleves av de troende. I forbindelse med følelsenes virkning, 

kommer dette i begge lærebøkene til uttrykk i de tekstavsnittene som omhandler funksjonelle 

religionsdefinisjoner (Aronsen et al. 2008: 17; Heiene et al. 2014: 13). Hvordan troende 

opplever de ulike følelsene som beskrives, blir imidlertid uttrykt i de tekstavsnittene som 

omhandler opplevelsesdimensjonen i henhold til Ninian Smarts dimensjonsmodell. I begge 

lærebøkene beskrives de religiøse følelsene som vekslende mellom hverdagslige og enkle, 

samt ekstatiske og dramatiske følelser (Aronsen et al. 2008: 30; Heiene et al. 2014: 56).  

Religiøse følelser knyttes således også til ekstraordinære følelser og opplevelser, slik som 

ekstase og mystikk. En forskjell i fremstillingen av religiøse følelser i de to lærebøkene, ligger 

imidlertid i at religiøse følelser hovedsakelig forbeholdes mystikken og de ekstraordinære 

følelsene i læreboken Eksistens. Til tross for at læreboken, i tekstavsnittet som omhandler 

opplevelsesdimensjonen, fremhever at religiøse følelser kan være dramatiske så vel som «en 

indre opplevelse som ikke er synlig utad, en stille følelse av kontakt med guddommen, slik 

muslimer, jøder, kristne og andre kan oppleve gjennom bønn» (Aronsen et al. 2008: 30), er 

det viet betraktelig mer plass til beskrivelser av ekstraordinære følelser. Under presentasjonen 

av opplevelsesdimensjonen slik den fremstår i Ninian Smarts dimensjonsmodell, er tre 

underkapitler viet ekstraordinære religiøse følelser, uttrykt i avsnittene «Ekstase», «Mystikk» 

og «Meditasjon» (Aronsen et al. 2008: 30-31). Ettersom disse følelsesaspektene blir vektlagt i 

større grad enn de mer hverdagslige følelsene, fremstår de ekstraordinære religiøse følelsene 

som tilsynelatende mer gyldige enn de mer hverdagslige følelsene. Fremstillingen av religiøse 

følelser i Tro og tanke fremstår imidlertid mer nyansert, da også hverdagslige følelser, som 

glede, kjærlighet, frykt og sorg, presenteres med like stor vekt som ekstraordinære følelser. 

Dette gjør at de hverdagslige følelsene dermed fremstår som like gyldige som ekstraordinære 

religiøse følelser. I Tro og tanke vektlegges dessuten det individuelle aspektet ved følelsene, 

og det framheves at «de religiøse følelsene kan veksle fra religion til religion og fra person til 

person» (Heiene et al. 2014: 56).  

I læreboken I samme verden, er følelsesaspektet i all hovedsak knyttet til utførelsen av 

ritualer, og hvilken følelsesmessig virkning dette har for mennesket: «En av religionens 

viktigste funksjoner er å imøtekomme menneskers behov for trøst, håp og tro. […] Ritualene 

har en forløsende kraft for sorg og glede» (Kvamme et al. 2013: 20). Det vektlegges dessuten 

konkrete hverdagslige følelser, snarere enn ekstraordinære religiøse følelser: «Ofringen får 

også fram viktige verdier, som gavmildhet. Den framkaller følelser, som glede eller fred» 
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(Kvamme et al. 2013: 23).  Det rituelle aspektet ved følelsene finner man også igjen i Tro og 

tankes beskrivelser av religiøse følelser. I forbindelse med dette blir imidlertid ikke følelsene 

beskrevet konkret – det slås heller fast at «til mange av ritene i en religion kan det være 

knyttet sterke følelser, og for mange troende er det nettopp de religiøse følelsene og 

erfaringene som er det viktigste i religionen» (Heiene et al. 2014: 55). I læreboken Eksistens 

knyttes også følelsesaspektet til rituelle handlinger i beskrivelsen av opplevelsesdimensjonen, 

der det slås fast at «opplevelsesdimensjonen dreier seg om den troendes erfaringer og følelser, 

særlig i forbindelse med ritualer» (Aronsen et al. 2008: 30). Læreboken går imidlertid ikke 

videre inn på dette. 

Til tross for at alle lærebøkene fremstiller følelsesaspektet ved religion som viktig, kommer 

denne kategorien i liten grad til syne i kapitlene om de forskjellige religionene. I lærebøkene 

I samme verden og Tro og tanke, er det i kapittelet om kristendom at kategorien kommer 

oftest til uttrykk. I hvilken forbindelse kategorien kommer til uttrykk, er imidlertid forskjellig 

i de to lærebøkene. I I samme verden, presenteres gudstjenester eller bønnemøter som ramme 

for religiøse følelser, uttrykt gjennom bønn og det muntlige ordet. Det gis imidlertid ingen 

beskrivelse av hvilke følelser som oppstår – det slås snarere fast at gudstjenester eller 

bønnemøter er «steder der bønnene kan gi utløp for sterke følelser» (Kvamme et al. 2013: 66). 

I forbindelse med det muntlige ordet, kommer følelsesaspektet til uttrykk gjennom beskrivelse 

av hvordan ordet, både gjennom stemme og hørsel, blir levende og skaper bevegelse hos de 

troende (Kvamme et al. 2013: 88). Videre konkrete beskrivelser av følelsesaspektet blir ikke 

gitt.  

I Tro og tanke uttrykkes imidlertid kategorien kun i forbindelse med karismatiske bevegelser 

i kristendomskapitlene, i dette tilfellet pinsebevegelsen.  Kategorien uttrykkes implisitt, 

gjennom generelle beskrivelser av pinsebevegelsen. Dette ser vi blant annet i tekstutdrag som: 

«Pinsebevegelsen fyller lengselen etter opplevelser, som andre religioner ikke lenger gir» 

(Heiene et al. 2014: 238). Sitatet beskriver imidlertid ikke konkrete religiøse følelser, men 

uttrykker et følelsesbehov hos mennesker. Dette ser man også videre på samme side, da det 

slås fast at «ulike følelser får komme til uttrykk, og begeistring preger musikk, lovsang og 

taler» (Heiene et al. 2014: 238). Heller ikke i dette tekstutdraget er de religiøse følelsene 

beskrevet konkret, men uttrykker snarere den viktige rollen følelser har i pinsebevegelsen. En 

mer konkret beskrivelse av religiøse følelser uttrykkes i forbindelse med åndsdåpen i 

pinsebevegelsen. Her uttrykkes følelsesaspektet gjennom et autentisk narrativ, hentet fra 
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selvbiografien til den norsk-engelske metodistpresten Thomas Ball Barratt (Heiene et al. 

2014: 239). Også I samme verden gjør bruk av et slikt autentisk narrativ i beskrivelsen av 

karismatiske bevegelser (Kvamme et al. 2013: 79), og også i dette tekstavsnittet kommer 

følelsesaspektet mer eksplisitt til uttrykk. Jeg vil imidlertid gå nærmere inn på bruken av disse 

narrativene i den andre delen av analysen. 

Når det gjelder de resterende religionskapitlene i lærebøkene, er det kun kapittelet om 

buddhisme som skiller seg ut med antall forekomster av kategorien «følelse forbundet med 

tro». Dette gjelder imidlertid kun lærebøkene Eksistens og Tro og tanke. I Tro og tanke 

uttrykkes følelsesaspektet i all hovedsak i forbindelse med utførelsen av ritualer. I en 

rammetekst som beskriver buddhismens dimensjoner i henhold til Ninian Smarts 

dimensjonsmodell, uttrykkes følelsesaspektet da det påpekes at religiøse ritualer kan gi 

«sterke religiøse opplevelser» (Heiene et al. 2014: 89). Teksten går imidlertid ikke videre inn 

på hvilke følelser det er snakk om. Senere i kapittelet forekommer det imidlertid en mer 

utfyllende og konkret beskrivelse av følelsesaspektet, da et ritual blant munker beskrives: 

«Munken som åpner døra og ser skjelettet, blir minnet om alle tings foranderlighet og 

forgjengelighet» (Heiene et al. 2014: 109). Følelsesaspektet kommer her til uttrykk ved at det 

vises til konkrete følelser – her følelsen av foranderlighet og forgjengelighet – som begge er 

følelser sterkt knyttet opp mot den buddhistiske læren.  

I læreboken Eksistens, er det imidlertid ingen konsensus i hvilken forbindelse følelsesaspektet 

fremtrer – det uttrykkes snarere sporadisk i ulike deler av kapittelet, og kommer til uttrykk 

både i forbindelse med meditasjon, høytider og i forbindelse med redegjørelsen for zen-

buddhisme. Gjennomgående for tekstutdragene der kategorien forekommer, er at 

følelsesaspektet i stor grad uttrykkes eksplisitt ved å vise til konkrete følelser. Dette ser vi 

blant annet i forbindelse med beskrivelsen av meditasjon, der det heter at: «Målet for 

meditasjonen er så å bringe den oppspilte overflaten til ro. Når det skjer, mister buddhisten 

opplevelsen av tid og rom, og alle illusjoner om «meg» og «mitt» forsvinner» (Aronsen et al. 

2008: 66). I forbindelse med høytider, vektlegges konkrete hverdagslige følelser, som 

takknemlighet, omsorg og kjærlighet: «Tanken i vår tids feiring er at takknemligheten overfor 

en mors omsorg og kjærlighet skal vekke den samme kjærligheten i oss selv, og at denne skal 

bli grenseløs og omfatte alt levende» (Aronsen et al. 2008: 66). I beskrivelsen av zen-

buddhisme er imidlertid følelsesaspektet knyttet til erkjennelsen av verden. Kategorien 

forekommer tilsynelatende mer implisitt enn i de foregående tekstutdragene, gjennom 
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formuleringer som: «Med ett er en våken – og en erkjenner på en helt ny måte at en er en del 

av det uendelige universet» (Aronsen et al. 2008: 75). Følelsesaspektet ligger her i 

erkjennelsen av å være en del av en større helhet.  

I de resterende religionskapitlene, med unntak av kapittelet om buddhismen, er det kun i 

læreboken Tro og tanke at kategorien kommer til uttrykk. I denne læreboken gjelder dette 

kapittelet om islam og kapittelet om hinduisme. Fremstillingen av kategorien skiller seg 

imidlertid ut i kapittelet om islam og i kapittelet om hinduisme, med tanke på hvilket 

perspektiv kategorien fremtrer i. I kapittelet om islam kommer kategorien til uttrykk i 

forbindelse med ære: «Krenkelsene av Muhammeds ære oppleves som krenkelser av alle 

muslimers ære» (Heiene et al. 2014: 129). Følelsesaspektet er i denne forbindelsen knyttet til 

et fellesskapsperspektiv, og viser således til en felles følelse blant muslimer. I kapittelet om 

hinduisme er imidlertid kategorien uttrykt gjennom et individuelt perspektiv, i forbindelse 

med de tre frelsesveiene innenfor religionen og beskrivelsen av den endelige frelsestilstanden: 

«Mange hinduer sier at frelsestilstanden ikke kan beskrives med ord, mens andre beskriver 

den som den høyeste form for lykke» (Heiene et al. 2014: 83). Følelsesaspektet kommer her 

til uttrykk på to nivåer: opplevelsen av en tilstand som ikke kan beskrives, og opplevelsen av 

den største lykke. En likhet i fremstillingen av kategorien i de to kapitlene, er imidlertid at 

kategorien både i kapittelet om islam og i kapittelet hinduisme, i tillegg til de foregående 

eksemplene uttrykkes i forbindelse med religiøse høytider. I begge kapitlene er 

følelsesaspektet i forbindelse med religiøse høytider uttrykt gjennom glede (Heiene et al. 

2014: 67; 120).  

I lærebøkene Eksistens og I samme verden er kategorien helt utelatt i de resterende 

religionskapitlene. 

 

 Følelser forbundet med tvil 

«Følelser forbundet med tvil» er den kategorien som ved færrest tilfeller kommer til uttrykk i 

lærebøkene. Tabellen nedenfor viser hvor mange ganger kategorien kommer til uttrykk i hvert 

kapittel i de respektive lærebøkene:   
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Tabell 1: Forekomst av kategorien «følelser forbundet med tvil» 

 

 

 

 

 

 

Som tabellen viser, er det i læreboken Eksistens kun i kapittelet om kristendom at kategorien 

er representert. I kapittelet kommer kategorien til uttrykk i forbindelse avsnitt som omhandler 

det ondes problem. Kategorien uttrykkes eksplisitt, da følelsesaspektet blir direkte knyttet til 

et spørsmål om guds eksistens: «Mange mennesker har følt det så sterkt at det er blitt et 

spørsmål om det i det hele tatt går an å tro på Gud» (Aronsen et al. 2008: 116). Også i 

læreboken Tro og tanke er kategorien knyttet til det ondes problem, her kalt lidelsens 

problem. I dette tekstutdraget kommer imidlertid kategorien til uttrykk mer indirekte, da 

tvilsfølelsen blir forbundet med urettferdighet, snarere enn å bli knyttet direkte til guds 

eksistens: «Lidelsen oppleves ofte grunnleggende urettferdig. Hvordan kan Gud tillate dette?» 

(Heiene et al. 2014: 183). I Tro og tanke uttrykkes også kategorien i innledningskapittelet, i 

en tekstpassasje bestående av små fiktive narrativ som illustrerer nordmenns forhold til 

religion (Heiene et al. 2014: 18). Dette vil jeg imidlertid komme tilbake til i den andre delen 

av analysen.   

I læreboken I samme verden er ikke kategorien «følelse forbundet med tvil» representert i 

noen av lærebokens kapitler. Hverken i innledningskapittelet eller i kapittelet om kristendom. 

 

 Følelser forbundet med gudserfaring 

Analysen viste at kategorien «følelser forbundet med gudserfaring» hovedsakelig forekommer 

i kapittelet om kristendom i de tre lærebøkene. Kategorien blir også uttrykt enkelte steder i 

innledningskapitlene, men antall forekomster er her betraktelig mindre enn i kapitlene om 

kristendom. I kristendomskapitlene kommer kategorien hovedsakelig til uttrykk gjennom 

beskrivelser av hvordan Gud oppfattes for de troende. Gjennomgående for de tre 

Kapittel Eksistens I samme verden Tro og tanke 

Innledning 0 0 1 

Buddhisme 0 0 0 

Kristendom 1 0 1 

Islam 0 0 0 

Hinduisme X 0 0 

Jødedom X 0 X 
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lærebøkene er at gudserfaringen hovedsakelig knyttes til Guds tilstedeværelse gjennom 

ritualer, og til Gud som tilstedeværende i verden og naturen – både som en transcendent 

skikkelse der nærværet vises gjennom Bibelens ord, og som en reell skikkelse gjennom Jesus. 

I forbindelse med Guds nærvær i verden og i naturen, forekommer det ingen eksplisitt 

formulering av kategorien «følelser forbundet med gudserfaring» i kristendomskapittelet i 

læreboken Eksistens. Kategorien uttrykkes implisitt, da det hevdes at: «For jøder og kristne er 

det derfor viktig at Gud gir seg til kjenne gjennom historien, gjennom det som skjer» 

(Aronsen et al. 2008: 114). Læreboken gir imidlertid ingen nærmere redegjørelse for hvordan 

mennesker kan erfare, eller erfarer, Gud gjennom historien og det som skjer. Dette blir 

imidlertid gjort mer utfyllende rede for når kategorien kommer til uttrykk i Tro og tanke, da 

denne læreboken vektlegger at Gud «er til stede i det skapte – i det hverdagslige, i familien, 

på jobb, i kreativitet og kultur, i naturens skriftende uttrykk – hele tiden kan Guds nærvær 

anes» (Heiene et al. 2014: 180). Samtidig vises det også til opplevelsen av Gud som en 

transcendent gud – en gud som finnes i en dimensjon utilgjengelig for mennesker (Heiene et 

al. 2014: 177), gudserfaring gjennom troen på Bibelen som Guds ord (Heiene et al. 2014: 

169), samt opplevelsen av Jesus som en levende realitet i dag (Heiene et al. 2014: 186). Også 

i læreboken I samme verden, uttrykkes gudserfaringen i forbindelse med Guds nærvær i 

verden og naturen, tilsynelatende eksplisitt: «Det finnes altså spor av Gud i naturen, 

skaperverket, og dette kan alle merke, tror kristne» (Kvamme et al. 2013: 44).  

Når kategorien «følelser forbundet med gudserfaring» kommer til uttrykk i forbindelse med 

Guds tilstedeværelse gjennom ritualer, er dette hovedsakelig knyttet til beskrivelser av den 

kristne nattverden i de tre lærebøkene. Gjennomgående for alle lærebøkene er at kategorien i 

forbindelse med dette, hovedsakelig kommer til uttrykk i form av korte, deskriptive 

formuleringer, slik som dette: «Den andre delen er nattverdens gudstjeneste, der de kristne 

tror Jesus er tilstede i brødet og vinen» (Kvamme et al. 2013: 64). I læreboken I samme 

verden, uttrykkes imidlertid gudserfaringen i forbindelse med ritualer også gjennom et lite 

narrativ som beskriver den katolske Corpus Christi-feiringen (Kvamme et al. 2013: 82). 

Bruken av dette vil jeg imidlertid komme tilbake til i den andre delen av analysen. I 

lærebøkene Tro og tanke og I samme verden, knyttes også Guds tilstedeværelse til bønn. I 

Tro og tanke uttrykkes dette eksplisitt i redegjørelsen for kristendommens 

opplevelsesdimensjon i henhold til Ninian Smarts dimensjonsmodell, da det påpekes at: 

«Opplevelsesdimensjonen spenner over alt fra å oppleve mening med livet og Guds nærvær 
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gjennom bønn til å angre sine synder og glede seg over frelsen» (Heiene et al. 2014: 161). I 

læreboken I samme verden kommer imidlertid kategorien mer implisitt til uttrykk: «Når 

ordene ikke strekker til, kan bønnen gå over i lyder som for andre er uforståelige, men den 

som ber, tror de blir tatt imot av Gud» (Kvamme et al. 2013: 67). Sitatet impliserer en 

tilstedeværelse uten at det uttrykkes eksplisitt i teksten. Gud oppfattes som en som forstår alt, 

uavhengig av språk.  

Følelsesaspektet ved gudserfaringen, hvilke følelsesmessige kvaliteter man tilskriver Gud, 

uttrykkes i ulik grad i kristendomskapitlene i de forskjellige lærebøkene. I læreboken 

Eksistens uttrykkes følelsesaspektet ved gudserfaringen i forbindelse med utførelsen av 

sakramentene: «Guds kjærlighet og nærvær viser seg ikke bare gjennom ordene hans, men 

også i form av hellige handlinger, sakramenter» (Aronsen et al. 2008: 154). Gudserfaringen er 

med andre ord knyttet til oppfattelsen av Gud som en kjærlig gud, som viser nærvær både i 

ord og gjennom utførelsen av sakramentene. I tekstutdrag knyttet til læren om frelse og 

fortapelse, uttrykkes følelsesaspektet implisitt, da det settes likhetstegn mellom evig 

fortapelse og fraværet av Gud: «Bare noen mennesker blir frelst, andre går til en evig 

fortapelse (den blir oppfattet enten som pine eller som fravær av gud)» (Aronsen et al. 2008: 

123). I dette tilfellet er ikke gudserfaringen knyttet til livet blant mennesker her og nå, men 

uttrykkes gjennom en forståelse av fortapelsen som en tilværelse uten Gud. I læreboken I 

samme verden kommer følelsesaspektet til uttrykk i redegjørelsen for det ondes problem. 

Gudserfaringen uttrykkes imidlertid implisitt, gjennom formuleringen: «Det kristne samler 

seg om, er troen på at Gud går inn i kampen for det gode og mot det onde. Slik viser Gud sin 

kjærlighet for menneskene og skaperverket» (Kvamme et al. 2013: 45). Følelsesaspektet ved 

gudserfaringen kommer her til uttrykk ved at erfaringen av Gud knyttes til Guds godhet og 

kjærlighet overfor menneskene og naturen, i kampen mot det onde. Også i Tro og tanke 

uttrykkes Guds kjærlighet overfor menneskene i forbindelse med det ondes problem: «Et 

annet poeng som ofte tas fram, er Guds nærvær hos den som lider» (Heiene et al. 2014: 183). 

Kategorien uttrykkes i dette tilfellet implisitt. Ved å påpeke Guds nærvær hos den som lider, 

indikerer dette en forståelse av Gud som en kjærlig Gud, som viser omsorg gjennom nærvær i 

gode, så vel som dårlige, tider. 

Når det gjelder de resterende kapitlene i lærebøkene, er det som nevnt kun i 

innledningskapitlene at kategorien «følelser forbundet med gudserfaring» kommer til 

uttrykk i alle lærebøkene. I lærebøkene Eksistens og I samme verden, kommer kategorien til 
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uttrykk i forbindelse med beskrivelser av det hellige. Kategorien uttrykkes implisitt i begge 

lærebøkene, gjennom formuleringer som: «Men skillet mellom hellig og profant er ikke bare 

en fysisk grense. Skillet går også mellom ulike opplevelser eller erfaringer mennesker har 

med det guddommelige eller overnaturlige» (Aronsen et al. 2008: 13), og «Ritualer og 

estetikk inviterer til religiøs søken. Her opplever de troende at det hellige trer fram for dem» 

(Kvamme et al. 2013: 32). I begge tekstutdragene er det opplevelsen av det hellige som 

indikerer gudserfaringen. 

I de resterende religionskapitlene i lærebøkene, er det kun i Eksistens og i I samme verden, at 

kategorien «følelser forbundet med gudserfaring» kommer til uttrykk. I læreboken Tro og tanke 

er kategorien helt utelatt i disse kapitlene. Forekomsten av kategorien i lærebøkene Eksistens 

og I samme verden, er imidlertid sporadisk, og kategorien er ikke fremtredende i alle 

religionskapitlene. Hvilke religionskapitler kategorien forekommer i, er imidlertid forskjellig i 

de to lærebøkene.  

I læreboken Eksistens er det kun i kapittelet om buddhisme at kategorien kommer til uttrykk, 

og her kun ved ett tilfelle. Kategorien uttrykkes i forbindelse med beskrivelser av stupaen, 

formulert i setningen: «Men i alle tolkninger står tanken om at Buddha her er til stede, sentral» 

(Kvamme et al. 2013: 210). Gudserfaringen kommer i dette tilfellet implisitt til uttrykk, da det 

kun gis en beskrivelse av Buddha som tilstedeværende. Det er imidlertid denne beskrivelsen av 

tilstedeværelse som indikerer gudserfaringen.  

I læreboken I samme verden, kommer imidlertid kategorien til uttrykk ett sted i kapittelet om 

islam og ett sted i kapittelet om hinduisme. Både kapittelet om islam og i kapittelet om 

hinduisme uttrykker kategorien tilsynelatende eksplisitt, men fokuserer på ulike aspekter ved 

gudserfaringen. I kapittelet om islam kommer gudserfaringen til uttrykk i forbindelse med 

sufismen, der følelsesaspektet ved gudserfaringen er i fokus, da det vektlegges følelsesmessige 

egenskaper ved guddommen: «Sufiene mente at Gud framfor alt var en kjærlig Gud som 

menneskene kunne oppnå en mystisk enhet med» (Aronsen et al. 2008: 211). I kapittelet om 

hinduismen, er imidlertid gudserfaringen knyttet til gudens/gudenes tilstedeværelse i 

forbindelse med utførelsen av ritualer: «For hinduene tilber ikke, innenfra sett, en statue eller 

et bilde uten liv; de tror at guden konkret er til stede i statuen når de rette ritualene blir utført» 

(Kvamme et al. 2013: 178).  
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 Følelser forbundet med fellesskapsopplevelse 

Datamaterialet viste at kategorien «følelser forbundet med fellesskapsopplevelse» 

hovedsakelig kom til uttrykk i innledningskapitlene i de tre lærebøkene. Gjennomgående for 

de respektive lærebøkene er at kategorien hovedsakelig kommer til uttrykk i beskrivelser av 

opplevd fellesskap med det guddommelige, snarere enn opplevelser av menneskelig 

fellesskap. I hvilken forbindelse kategorien fremtrer, er imidlertid forskjellig i de ulike 

lærebøkene.  

I læreboken Eksistens kommer kategorien til uttrykk i forbindelse med beskrivelser av 

ekstase, samt i redegjørelsen for opplevelsesdimensjonen i Ninian Smarts 

dimensjonsmodell. I forbindelse med ekstase, uttrykkes kategorien eksplisitt, da begrepet 

defineres som «en sinnstilstand hvor en kan føle seg fylt av en egen kraft eller føle en enhet 

med det guddommelige» (Aronsen et al. 2008: 30). Opplevelsen av ekstase knyttes dermed 

direkte til opplevelsen av fellesskap, i dette tilfellet opplevelsen av fellesskap med det 

guddommelige. Dette ser man også videre i formuleringer som: «Ved bestemte anledninger 

danser de for å komme i en ekstase som gjør at de får forbindelse med Gud» (Aronsen et al. 

2008: 30). I redegjørelsen for opplevelsesdimensjonen, slik den presenteres i Ninian Smarts 

dimensjonsmodell, kommer fellesskapsopplevelsen til uttrykk i forbindelse med bønn, da det 

påpekes at de troende gjennom bønnen kan oppleve en «følelse av kontakt med guddommen» 

(Aronsen et al. 2008: 30). Også her knyttes fellesskapsopplevelsen til en følelse av fellesskap 

med det guddommelige.  

I lærebøkene Tro og tanke og I samme verden, knyttes ikke fellesskapsopplevelsen til 

ekstasen spesielt, men uttrykkes i forbindelse med mystikk generelt. Mystikk beskrives i 

disse tilfellene som en religiøs retning der målet er å oppnå enhet med det hellige (Heiene et 

al. 2014: 56; Kvamme et al. 2013: 18). I likhet med tekstutdragene som beskriver ekstase i 

læreboken Eksistens, knyttes også fellesskapsopplevelsen, i forbindelse med mystikk i 

lærebøkene Tro og tanke og I samme verden, til en opplevelse av fellesskap med det 

guddommelige.  

I læreboken I samme verden, knyttes imidlertid fellesskapsopplevelsen også til opplevelsen av 

fellesskap mennesker imellom. Den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen uttrykkes i 

forbindelse med beskrivelsen av religiøs erfaring og opplevelse, i henhold til Ninian Smarts 

dimensjonsmodell, samt i forbindelse med redegjørelsen for funksjonelle 
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religionsdefinisjoner. I beskrivelsen av religiøs erfaring og opplevelse, uttrykkes kategorien 

eksplisitt, gjennom følgende sitat: 

Religiøse opplevelser er knyttet til det religiøse livet, det vil si til ritene som ofte 

praktiseres i et religiøst fellesskap. Mange opplever at ritene gir styrke til å leve og er noe 

trygt å holde fast i. En del vektlegger det ekstraordinære i fellesskapsopplevelser 

(Kvamme et al. 2013: 27) 

 

Som sitatet bemerker, er religion ofte knyttet til et fellesskap mellom mennesker. Dermed 

indikerer det en mellommenneskelig fellesskapsopplevelse. Det religiøse fellesskapet knyttes 

sterkt opp mot utførelsen av ritualer. Når det videre bemerkes at mange vektlegger det 

ekstraordinære i fellesskapsopplevelser, er det imidlertid ikke gjort rede for hva som ligger i 

dette. Det synes uklart om dette gjelder de fellesskapsopplevelsene som oppstår gjennom 

felles utførelse av ritualer, eller om det er snakk om selve følelsen av å være del i et 

fellesskap. Læreboken gir et forsøk på å eksemplifisere dette, gjennom bemerkelsen: «Noe av 

dette er gjenkjennelig utenfra. Den som spiller i band eller synger i kor, kan kjenne erfaringen 

av å løftes ut av hverdagen» (Kvamme et al. 2013: 27). Det gis heller ingen forklaring på om 

«ekstraordinære fellesskapsopplevelser» kun er forbeholdt mellommenneskelige 

fellesskapsopplevelser, eller om dette også rommer fellesskapsopplevelser med det 

guddommelige. 

I forbindelse med redegjørelsen for funksjonelle religionsdefinisjoner, uttrykkes den 

mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen mer implisitt, gjennom formuleringen: 

«Fellesskapet kan være nært og innebære sterke opplevelser, men det kan også være et 

usynlig bånd som bare er der» (Kvamme et al. 2013: 20). At fellesskapet kan oppfattes som et 

usynlig bånd som bare er der, impliserer den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen. 

Når det påpekes at fellesskapet kan innebære sterke opplevelser, er det imidlertid ikke utdypet 

hvilke opplevelser det her er snakk om.  

Når det gjelder religionskapitlene i lærebøkene, forekommer kategorien «følelser forbundet 

med fellesskapsopplevelse» flest ganger i kapitlene om kristendom. Kategorien kommer i 

disse kapitlene oftest til uttrykk i forbindelse de kristne sakramentene. I en generell 

beskrivelse av de kristne sakramentene, uttrykkes kategorien eksplisitt i læreboken Eksistens, 

gjennom formuleringen: «Sakramentet styrker forbindelsen mellom Gud og menneskene. Det 

er et synlig middel Gud bruker til å gi menneskene fellesskap med seg» (Aronsen et al. 2008: 
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154). Det er imidlertid i forbindelse med dåpssakramentet at kategorien hovedsakelig 

kommer til uttrykk i de tre lærebøkene. Gjennomgående for de tre lærebøkene er at kategorien 

i forbindelse med den kristne dåpen uttrykkes tilsynelatende eksplisitt som en 

fellesskapsopplevelse mellom mennesket og Gud. Dette ser man blant annet i formuleringer 

som: «Dåpen setter mennesket inn i fellesskapet med Gud» (Aronsen et al. 2008: 167). På den 

annen side, kan også begrepet «fellesskapet» tolkes som et teologisk begrep, som definerer en 

relasjonell tilknytning. I lærebøkene Eksistens og Tro og tanke, vektlegges imidlertid også 

den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen, da det pekes på at dåpen også markerer 

fellesskap med kirken og det kristne fellesskap (Aronsen et al. 2008: 154; Heiene et al. 2014: 

162). Den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen kommer også til uttrykk i læreboken 

Tro og tanke i forbindelse med nattverden, da det bemerkes at nattverden oppleves som et 

reelt fellesskapsmåltid mellom kirkens medlemmer og Jesus (Heiene et al. 2014: 226). I 

læreboken I samme verden kommer imidlertid fellesskapsopplevelsen i forbindelse med 

sakramentene, kun til uttrykk som en fellesskapsopplevelse med det guddommelige (Kvamme 

et al. 2013: 89).  

Den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen uttrykkes derimot i læreboken I samme 

verden i forbindelse med bønn. Læreboken legger vekt på at mennesket gjennom den passive 

bønnen, gir «slipp på alle ønsker for å være stille med Gud», og at det dermed «oppstår en ny 

og dypere forbindelse med verden» (Kvamme et al. 2013: 67). Dette er imidlertid det eneste 

stedet i kapittelet om kristendom at fellesskapsopplevelsen knyttes til en følelse av fellesskap 

blant mennesker, og i dette tilfellet, verden. I læreboken Eksistens er imidlertid 

fellesskapsopplevelsen i forbindelse med bønn, kun knyttet til opplevelse av fellesskap med 

Gud. Kategorien uttrykkes her eksplisitt: «Gjennom bønnen oppnår den kristne fellesskap 

med Gud» (Aronsen et al. 2008: 153).  

Når det gjelder de resterende religionskapitlene, uttrykkes kategorien «følelser forbundet 

med fellesskapsopplevelse» i liten grad. I læreboken Eksistens kommer kategorien til uttrykk 

ved ett enkelt tilfelle i kapittelet om buddhisme. Fellesskapsopplevelsen uttrykkes her i 

forbindelse med religiøse høytider: «Disse festene blir holdt for å styrke de troende i deres 

hengivelse og for å styrke samholdet om de felles verdier» (Aronsen et al. 2008: 66). Selv om 

fellesskapsopplevelsen kun forekommer i ett enkelt tekstutdrag, uttrykkes både den 

mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen og opplevelsen av fellesskap med det 

guddommelige i tekstutdraget.  
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I lærebøkene Tro og tanke og I samme verden forekommer kategorien enkelte steder i 

kapitlene om hinduisme og islam. I kapittelet om hinduisme uttrykkes kategorien ved ett 

enkelt tilfelle i hver av de to lærebøkene. Hvilken forbindelse kategorien kommer til uttrykk i, 

er imidlertid forskjellig. I Tro og tanke uttrykkes kategorien i forbindelse med feiringen av 

den hinduiske høytiden holi. Fellesskapsopplevelsen er her knyttet til fellesskapet mellom 

mennesker, da det påpekes at gleden som oppleves i forbindelse med holifeiringen skal 

«medvirke til å legge bort gamle motsetninger og fornye enhet og fellesskap i 

lokalsamfunnet» (Heiene et al. 2014: 67). I læreboken I samme verden, kommer imidlertid 

opplevelsen av fellesskap til uttrykk i forbindelse med tempelbesøk. Kategorien uttrykkes 

implisitt, og viser til opplevelsen av fellesskap med det guddommelige: «Hinduene besøker 

tempelet for å se og bli sett av Gud gjennom gudestatuene» (Kvamme et al. 2013: 178). Å se 

og å bli sett av Gud, indikerer fellesskapsopplevelsen i tekstutdraget.  

I kapittelet om islam i de to lærebøkene, uttrykkes fellesskapsopplevelsen ved tre anledninger 

i læreboken I samme verden, og ved to anledninger i læreboken Tro og tanke. 

Gjennomgående for alle tekstutdragene kategorien forekommer i, er at de alle omhandler 

rituelle handlinger. I læreboken I samme verden, kommer kategorien til uttrykk i forbindelse 

med utførelsen av fasten og pilegrimsreisen, samt i forbindelse med den rituelle dansen 

innenfor sufismen. Hvilke aspekter ved fellesskapsopplevelsen som fremtrer, er imidlertid 

forskjellig. I forbindelse med utførelsen av fasten, er det den mellommenneskelige 

fellesskapsopplevelsen som kommer til uttrykk. Den mellommenneskelige 

fellesskapsopplevelsen uttrykkes imidlertid implisitt, gjennom formuleringen: «Men det 

legges også vekt på fastens sosiale budskap: Når en trøster og sulter, får en lettere sympati 

med fattige som sulter» (Kvamme et al. 2013: 118). Også i forbindelse med pilegrimsreisen, 

kommer den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen til uttrykk: «Klesskiftet ved 

innledningen til hadsj bidrar til å gi en fellesskapsfølelse og markerer en kontrast til 

hverdagen alle kommer fra» (Kvamme et al. 2013: 102). Kategorien uttrykkes i dette tilfellet 

eksplisitt. I forbindelse med den rituelle dansen innenfor sufismen, er 

fellesskapsopplevelsen knyttet til opplevelse av fellesskap med det guddommelige, og 

uttrykkes eksplisitt gjennom hengivelsen til Gud: «Gjennom en virvlende dans kommer de i 

en slags transe som gir dem en opplevelse av selv å forsvinne i hengivenhet til Gud» 

(Kvamme et al. 2013: 123). Hengivelsen til Gud indikerer en fellesskapsopplevelse med det 

guddommelige.  

 



37 

 

I Tro og tanke er fellesskapsopplevelsen i begge tekstutdragene der kategorien forekommer, 

knyttet til fellesskapsopplevelsen mennesker imellom, og ikke til opplevelsen av fellesskap 

med det guddommelige. Opplevelsen av fellesskap kommer her til uttrykk i forbindelse med 

den rituelle bønnen og i forbindelse med gjennomføringen av fasten. Den 

mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen kommer særlig til uttrykk i forbindelse med den 

rituelle bønnen, i følgende sitat: 

Innholdet i bønnene er preget av lovprisning til Gud og bønn om å bli ledet på den 

rette eller strake veien. De gir også et sterkt uttrykk for fellesskap. Dette kommer 

klarest til uttrykk når mange samles til felles bønn i moskeen på fredag når tiden for 

middagsbønnen er inne. Men også en muslim som ber helt alene, vet at millioner av 

mennesker ber på samme måte, i samme tidsrom og mot samme sted, og dette kan gi 

en sterk opplevelse av fellesskap (Heiene et al. 2014: 118) 

 

I dette tekstutdraget uttrykkes den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen eksplisitt. 

Tekstutdraget illustrerer den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen både som en 

opplevelse av et nært fellesskap mellom muslimer i den samme moskeen, samtidig som det 

også illustrerer opplevelsen av å stå i et globalt fellesskap. Den globale 

fellesskapsopplevelsen kommer også til uttrykk i forbindelse med beskrivelsene av hajj: 

Opplevelsen av å stå i et globalt fellesskap er ett av de sterkeste inntrykkene som 

pilegrimene forteller om etter å ha gjennomført hajj. Hajj angår dermed 

opplevelsesdimensjonen i tillegg til den rituelle dimensjonen (Heiene et al. 2014: 123) 

 

 Her uttrykkes den mellommenneskelige fellesskapsopplevelsen eksplisitt, og det globale ved 

fellesskapet vektlegges. Tekstutdraget hevder dessuten direkte tilknytning til 

opplevelsesdimensjonen. 

 

 Forekomster av behovsaspektet ved 

erfaringsdimensjonen 

Analysen viser at behovsaspektet ved erfaringsdimensjonen, analysert etter kategoriene 

«meningsdanning» og «tilhørighet», hovedsakelig kommer til uttrykk i innledningskapitlene i 

de respektive lærebøkene. Tabell 1, 2 og 3, vedlegg 1, viser en fullstendig oversikt over antall 

forekomster av alle kategoriene i de respektive lærebøkene. 
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Som tabellen viser, er det gjennomgående for de tre lærebøkene at kategorien 

«meningsdanning» er den kategorien ved behovsaspektet som ved flest anledninger kommer 

til uttrykk i de tre lærebøkene. I de videre religionskapitlene, uttrykkes imidlertid kategorien 

ved svært få anledninger. 

For kategorien «tilhørighet», viser tabellen et noe annerledes bilde. Mens læreboken Tro og 

tanke uttrykker kategorien ved flere anledninger i innledningskapitlene, forekommer de kun 

ved et par anledninger i læreboken I samme verden. I Eksistens er kategorien helt utelatt, og 

uttrykkes kun ved én anledning i ett av religionskapitlene. Gjennomgående for både Tro og 

tanke og I samme verden, er at tilhørighetsbehovet kommer til uttrykk ved svært få 

anledninger i religionskapitlene.  

I de kommende kapitlene presenteres analysefunnene knyttet til kategoriene 

«meningsdanning» og «tilhørighet». 

 

 

 Meningsdanning 

Kategorien «meningsdanning» viste seg å være det aspektet ved erfaringsdimensjonen som 

forekom ved flest anledninger i innledningskapitlene i de respektive lærebøkene. 

Gjennomgående for de tre lærebøkene er at det i innledningskapitlene er egne avsnitt som 

omhandler menneskets søken etter mening. Innholdsmessig er hovedtendensen at kategorien 

«meningsdanning» hovedsakelig forekommer i beskrivelser av hvilken forståelse av 

virkeligheten de troende har. Ved om lag halvparten av de tekstutdragene der kategorien 

forekommer, kan innholdet knyttes til dette. I læreboken Tro og tanke, forekommer 

kategorien ved tre anledninger i innledningskapitlene. Ved to av disse anledningene, er 

kategorien uttrykt i en kristen kontekst, da det hevdes at 

(…) kirkereligionen av mange brukes som en ressurs for egen meningsskaping. De 

tolker de kirkelige handlingene og læresetningene etter eget hode, uavhengig av 

hellige skrifter og kirkelige autoriteter. Ofte legger de mer vekt på de ordløse 

opplevelsene og den estetiske dimensjonen i religionen enn på hva som har blitt 

definert som den rette læren (Heiene et al. 2014: 33). 
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Tekstutdraget viser eksplisitt til kategorien «meningsdanning», og eksemplifiserer hvordan 

mennesker bruker religion for å skape egen mening, uavhengig av fastsatte dogmer og 

kirkelige autoriteter. Meningsaspektet knyttes videre også til de religiøse opplevelsene, da 

det påpekes at «hva disse opplevelsene og den forkynnelsen de møter ved disse anledningene 

betyr, tolker de på sin egen, subjektive måte» (Heiene et al. 2014: 33).  

Bruk av eksempler fra konkrete religioner for å illustrere hvordan mennesker skaper mening 

gjennom ulike forståelser av virkeligheten, finner vi også i lærebøkene I samme verden og 

Eksistens. Her kommer kategorien «meningsdanning» til uttrykk i forbindelse med 

beskrivelser av innenfraperspektivet på religion. Mens læreboken Eksistens benytter seg av 

jødedom som eksplisitt eksempel for å beskrive innenfraperspektivet (Aronsen et al. 2008: 

14), gir læreboken I samme verden en mer generell beskrivelse av dette, i formuleringen: «Det 

som utenfra ikke gir livsmening, oppleves innenfra som virkelig» (Kvamme et al. 2013: 18). 

Den generelle bemerkelsen knyttes imidlertid til et tidligere narrativ om fredagsbønnen i 

moskeen i Åkebergveien i Oslo, samt til et eksempel om den kristne nattverden (Kvamme et 

al. 2013: 17-18). Ved å beskrive innenfraperspektivet med eksemplifiseringer fra religiøse 

livssyn, fremheves det religiøse aspektet ved meningsdanning.   

Det religiøse aspektet ved meningsdanning kommer også til uttrykk i mer generell forstand i 

læreboken Eksistens, gjennom formuleringen: «Fortellingene om guder og ånder er noe som 

ikke kan bekreftes eller avkreftes vitenskapelig. Vi sier at de som tror på dem, har en religiøs 

virkelighetsoppfatning» (Aronsen et al. 2008:18). Dette er imidlertid det nærmeste man 

kommer et forsøk på en definisjon av religiøsitet i de respektive lærebøkene. I læreboken Tro 

og tanke gjøres det et forsøk på å vise nyansene i individers religiøsitet, ved å vise til ulike 

vektlegginger av tro og tanke i ulike religioner: 

Både tro og tanke spiller viktige roller i verdensreligionene, men vektleggingen er ikke 

lik. Mens troen er helt sentral i islam, er tanken mer i fokus i buddhismen. Tro er heller 

ikke helt det samme for en hindu og en muslim. Hvordan det er rett å tenke, er det også 

ulike oppfatninger om. Møte med religionene gir innblikk i spennende tros- og 

tankeverdener (Heiene et al. 2014: 61) 

 

Ved å vise til hvordan ulike religioner vektlegger tro og tanke forskjellig, viser dette at 

mennesker skaper mening forskjellig ut i fra hva som vektlegges. Når det gjelder selve begrepet 

religiøsitet, gir imidlertid ikke læreboken en konkret definisjon på dette. 
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I læreboken I samme verden kommer også kategorien mer generelt til uttrykk, da det påpekes 

at «livstolkning er en aktivitet, noe vi gjør – vi tolker livet, søker mening» (Kvamme et al. 

2013: 13). Kategorien knyttes imidlertid i denne læreboken også til ikke-religiøse livssyn, da 

det påpekes at «i dag er spørsmål om livsmening også tatt opp i ikke-religiøse livssyn» 

(Kvamme et al. 2013: 10). Ved å påpeke dette, fremheves det faktum at alle mennesker 

søker mening i tilværelsen, og at meningsskaping ikke kun er forbeholdt religiøse livssyn. 

Selv om alle lærebøkene er tydelige på at alle mennesker søker mening, er det imidlertid kun 

læreboken I samme verden som eksemplifiserer dette ved å vise til meningssøking innenfor 

ikke-religiøse livssyn i innledningskapitlene. Dette utdypes også videre i kapittelet om 

livssynshumanismen, da det påpekes at «mange livssynshumanister vil si det ikke er noen 

overordnet mening med livet, meningen må søkes og skapes i livet» (Kvamme et al. 2013: 

240). I læreboken Eksistens er det kun i kapittelet om livssynshumanismen at meningsskaping 

i forbindelse med ikke-religiøse livssyn til uttrykk, da det påpekes at et livssyn «uttrykker en 

personlig holdning til tilværelsen og gir mening til livet, og at det uttrykker det som er aller 

viktigst for en person» (Aronsen et al. 2008: 325). I Tro og tanke kommer dette ikke eksplisitt 

til uttrykk, hverken i innledningskapitlene eller i kapittelet om livssynshumanismen. 

Gjennomgående for de tre lærebøkene er at kategorien «meningsdanning» ofte kommer til 

uttrykk i forbindelse med redegjørelsen for ulike religionsdefinisjoner, særlig de funksjonelle 

religionsdefinisjonene. Når kategorien kommer til uttrykk i forbindelse med dette, legges det 

særlig vekt på religion som et fullstendig syn på virkeligheten (Aronsen et al. 2008: 17), som 

et meningssystem som gir overordnet livsmening gjennom myter og symboler (Kvamme et al. 

2014: 20), samt et system som gir svar på livets eksistensielle spørsmål og gir mennesket et 

fullstendig syn på dets plass i virkeligheten, og dermed bidrar til å veilede individet gjennom 

livet og styrke dets identitet (Aronsen et al. 2008: 16; 19; Kvamme et al. 2014: 20; Heiene et 

al. 2014: 13; 21; 58). I alle disse tekstutdragene kommer kategorien eksplisitt til uttrykk, da 

begrepet mening presenteres og utdypes gjennom bruk av eksempler. I læreboken Eksistens 

knyttes imidlertid meningsdanning eksplisitt til psykologien og denne fagdisiplinens 

forståelse av religion: 

Mange hevder at det som kjennetegner mennesker sammenlignet med dyr, er at 

mennesket har evnen til å reflektere over seg selv. Vi har dermed muligheten til å 

spørre etter mening med livet vårt. Hvorfor lever vi? Psykologien har ofte forklart 

menneskets behov for religion med nettopp denne trangen til mening. Og fordi det kan 

være vanskelig å finne svar på dette spørsmålet, blir religioner skapt – med et 



41 

 

tilhørende forklaringsunivers. Spørsmålet om mening blir ofte besvart ved at det blir 

vist til at mennesket er skapt av en gud. Dermed har noen en plan både med verden og 

med den enkeltes liv. Slik henger virkelighetsforståelse og menneskesyn tett sammen 

(Aronsen et al. 2008: 21) 

 

Her uttrykkes kategorien eksplisitt som et menneskelig behov, og religion begrunnes som et 

resultat av dette behovet. Videre knyttes meningsdanningen direkte til menneskesynet.   

I forbindelse med religionsdefinisjonene, kommer kategorien «meningsdanning» også til 

uttrykk i forbindelse med redegjørelsen for Ninian Smarts dimensjonsmodell. Dette gjelder 

både for læreboken Eksistens og Tro og tanke. I læreboken Eksistens kommer kategorien til 

uttrykk i forbindelse med læredimensjonen i Smarts dimensjonsmodell (Aronsen et al. 2008: 

24), mens den i Tro og tanke uttrykkes i forbindelse med fortellingsdimensjonen (Heiene et 

al. 2014: 57). I læreboken I samme verden, uttrykkes imidlertid ikke meningsaspektet 

eksplisitt i redegjørelsen for Smarts dimensjonsmodell. 

Det følelsesregulerende aspektet ved meningsdanningen kommer også til uttrykk i 

forbindelse med religionsdefinisjonene. I læreboken Eksistens, påpekes det eksempelvis at 

fordi religionene tilbyr et fullstendig syn på virkeligheten, og i tillegg hevder sannheten om 

den, ligger det i dette en «lindring mot frykt og angst» (Aronsen et al. 2008: 17). Det 

følelsesregulerende aspektet kommer imidlertid til uttrykk i læreboken I samme verden på en 

mer utfyllende måte. Her påpekes det at  

En av religionens viktigste funksjoner er å imøtekomme menneskers behov for trøst, 

håp og tro. Religion gir overordnet livsmening gjennom myter og symboler som kan gi 

hjelp til å tolke konkrete situasjoner. Slik kan livet falle på plass. Dette gjelder ikke 

bare i kriser, men også når livet lykkes. (Kvamme et al. 2014: 20) 

 

Følelsesreguleringen ved meningsdanningen ligger nettopp i at religionen, gjennom dens 

myter og symboler, gir en ramme for tolkning av konkrete situasjoner, og dermed bidrar til å 

imøtekomme menneskers behov for trøst, håp og tro. Det bemerkes dessuten at dette ikke kun 

gjelder i krisesituasjoner, der det stabile systemet religionen presenterer brukes som en 

mestringsstrategi, men at religioner også bidrar til å gi mening i situasjoner som ikke er 

preget av krise. Videre bemerkes det i tillegg ritualenes følelsesregulerende funksjon: 

«Mange opplever at ritene gir styrke til å leve og er noe trygt å holde fast i» (Kvamme et al. 

2014: 27). Fordi mennesker gjennom utførelsen av ritualer opplever en styrke til å leve, samt 
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noe trygt å holde fast i, kan dette knyttes til kategorien «meningsdanning». Også i læreboken 

Tro og tanke kommer ritualenes følelsesregulerende funksjon til uttrykk, da det påpekes at 

«ordløse riter, som å tenne lys ved et ulykkessted, kan hjelpe til med å takle sorgen etter et 

brått dødsfall» (Heiene et al. 2014: 55). I både læreboken I samme verden og Tro og tanke 

påpekes det dessuten at ritualer ikke nødvendigvis er forbeholdt religiøse mennesker, men at 

også ikke-religiøse mennesker har behov for å markere milepæler i livet, for eksempel 

gjennom lystenning (Kvamme et al. 2014: 31; Heiene et al. 2014: 294). Ved å uttrykke de 

følelsesregulerende aspektene religion har som meningssystem, og å uttrykke ritualenes 

følelsesregulerende funksjon, indikerer dette et psykologisk perspektiv. 

Meningsaspektet kommer imidlertid også til uttrykk i lærebøkenes legitimering av faget, 

samt i formuleringer av lærebøkenes formål. Legitimeringen av faget forekommer imidlertid 

kun i lærebøkene Tro og tanke og I samme verden. I forbindelse med dette, legges det vekt på 

menneskets behov for mening i tilværelsen, og faget begrunnes med utgangspunkt i dette 

behovet (Heiene et al. 2014: 10; Kvamme et al. 2014: 9; 12). Menneskets søken etter mening 

legger også grunnlaget for formuleringen av lærebøkenes formål. I læreboken I samme 

verden, uttrykkes lærebokens formål i samme forbindelse som lærebokens legitimering av 

selve religionsfaget, da det uttrykkes at  

I flere fag på skolen har du lært å tolke mange slags tekster, finne ut hva de kan bety, 

og få mening ut av dem. Men mennesker tolker ikke bare tekster. Vi prøver også å 

forstå oss selv og vår situasjon i verden. I faget religion og etikk er det dette som står i 

sentrum: mennesker som søker mening i et liv ingen på forhånd har bedt om å bli født 

inn i. Opp gjennom historien har livstolkninger vokst fram i alle kulturer. Her vil du 

studere noen av disse livstolkningene nærmere (Kvamme et al. 2014: 9) 

 

I læreboken Eksistens kommer meningsaspektet i forbindelse med bokens formål til uttrykk 

allerede på den første siden i læreboken, her i form av en bildetekst: 

Små mennesker i samme båt, i møte med store naturkrefter, på leting etter en retning. 

Bildet illustrerer tvetydigheten og mangfoldet i menneskets eksistensielle vilkår. Dette 

ønsker vi at også boka skal gjenspeile (Aronsen et al. 2008: 7) 

 

Gjennomgående for de tre lærebøkene er imidlertid at behovet for mening i liten grad 

beskrives innenfor de ulike religionene i religionskapitlene. I disse kapitlene er forekomsten 

av kategorien svært lav, eller ikke-eksisterende. Dette er særlig bemerkelsesverdig i 
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læreboken Eksistens, som eksplisitt fremhever menneskets meningsbehov som et viktig 

aspekt læreboken søker å gjenspeile. I alle lærebøkene, er det imidlertid ett kapittel som 

skiller seg ut med antall forekomster av kategorien «meningsdanning», nemlig kapittelet om 

kristendom. Særlig i læreboken Tro og tanke skilte kristendomskapitlene seg ut i forhold til 

de andre religionskapitlene, da meningsbehovet kom til uttrykk ved fire anledninger, i 

motsetning til i de andre religionskapitlene, der kategorien forekom én eller to ganger, eller 

ikke i det hele tatt. I de andre lærebøkene var imidlertid hovedtendensen at kategorien enten 

var helt utelatt i religionskapitlene, eller kun forekom ved én eller to anledninger.  

I kapittelet om kristendom i de respektive lærebøkene, er det gjennomgående at kategorien 

«meningsdanning» hovedsakelig uttrykkes implisitt. Kategorien fremtrer imidlertid i ulik 

forbindelse i de tre lærebøkene. I læreboken Eksistens, kommer kategorien til uttrykk i 

forbindelse med opplevelsen av tilværelsens tomhet og meningsløshet som mange opplever 

i dag. Kategorien kommer i denne forbindelsen til uttrykk gjennom selve mangelen på 

mening, og knyttes eksplisitt til en psykologisk forståelse av dødsangst (Aronsen et al. 2008: 

122). Videre knyttes meningsløsheten til den kristne læren om frelsen, da det påpekes at 

frelsen gjennom hele historien har blitt «oppfattet som frelse fra forgjengelighet, 

meningsløshet, tomhet og ufrihet og ikke minst fra slit, nød og elendighet» (Aronsen et al. 

2008: 122). Kategorien uttrykkes i dette tilfellet ved at det påpekes at frelsen, og religionen 

som sådan, frigjør mennesket fra opplevelsen av tomhet og meningsløshet. Et lignende tilfelle 

finner man også i læreboken I samme verden, der frelsen knyttes til troen på Guds endelige 

overvinnelse av døden og lidelsen: 

Det finnes kristne som hevder at frelse nødvendigvis fører til sunnhet, velstand og 

lykke. Men også de blir før eller siden syke. De fleste kristne tolker sitt liv ut fra troen 

på at en ny tid har begynt som en følge av Jesu død og oppstandelse fra de døde – 

kjærligheten har vist seg sterkere enn døden. Men Guds endelige overvinnelse av 

lidelsen lar vente på seg. I mellomtiden lever håpet om at denne dagen vil komme 

videre i kirken (Kvamme et al. 2014: 51) 

 

I dette tekstutdraget kommer kategorien til uttrykk nettopp i troen på at en ny tid har begynt 

som en følge av Jesu død og oppstandelse. Troen gir livet mening. I motsetning til der 

kategorien forekommer i læreboken Eksistens, knyttes imidlertid ikke mening her til et 

psykologisk perspektiv.  
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I læreboken I samme verden kommer kategorien også til uttrykk i forbindelse med 

julehøytiden i kristendomskapittelet, gjennom formuleringen: «For noen er det som skjer i 

kirken et høydepunkt i julefeiringen, noe som gir familiefesten og gavedrysset en dypere 

mening» (Kvamme et al. 2014: 40). Selv om sitatet knytter direkte an til mening, sies det ikke 

noe om hva som faktisk skjer i kirken som gir familiefesten og gavedrysset en dypere mening. 

Dette ligger imidlertid implisitt i sitatet. Under julegudstjenesten gjøres det bruk av en rekke 

myter og symboler, og det er nettopp gjennom disse mytene og symbolene at de troende 

etablerer en dypere mening, som videreføres til den senere familiefesten og gavedrysset. På 

den måten kan kategorien her knyttes til mytene og symbolenes meningsdannende 

funksjon. Kristendommen som meningsdannende system kommer også til uttrykk i 

læreboken Tro og tanke, i en beskrivelse av hvordan opplevelsesdimensjonen i henhold til 

Ninian Smarts dimensjonsmodell, kommer til uttrykk i kristendommen: 

«Opplevelsesdimensjonen spenner over alt fra å oppleve mening med livet og Guds nærvær 

gjennom bønn til å angre sine synder og glede seg over frelsen» (Heiene et al. 2014: 161). 

Opplevelsesdimensjonen trekkes også inn i beskrivelsene av Jomfru Maria og andre helgener 

innenfor katolisismen, da det hevdes at «Maria og andre helgener gjør troen mer konkret og 

livsnær for mange katolikker (opplevelsesdimensjonen)» (Heiene et al. 2014: 229). Selv om 

opplevelsesdimensjonen uttrykkes eksplisitt i parentes, gis det ingen redegjørelse for hvordan 

sitatet kan knyttes til denne dimensjonen. Slik jeg tolker det, ligger dette imidlertid i 

nærhetsfølelsen Jomfru Maria og de andre helgenene gir den troende. Nettopp det at 

helgenene gjør troen mer konkret og livsnær indikerer meningsaspektet ved 

opplevelsesdimensjonen. 

Også i forbindelse med et funksjonelt perspektiv på de kristne ritualene, samt i forbindelse 

med pinsebevegelsen, kommer kategorien til uttrykk i læreboken Tro og tanke. I forbindelse 

med de kristne ritualene, legges det vekt på overgangsritualenes funksjon. Her kommer 

kategorien eksplisitt til uttrykk, da det påpekes at overgangsritualene «setter den enkeltes liv 

inn i en større meningssammenheng» (Heiene et al. 2014: 162). I forbindelse med 

pinsebevegelsen, uttrykkes imidlertid kategorien implisitt, gjennom et sitat fra tidsskriftet The 

Economist, skrevet i 2006: «Hundre år etter at pinsebevegelsen oppsto, er den i ferd med å 

tegne et nytt verdenskart. Pinsebevegelsen fyller lengselen etter opplevelser, som andre 

religioner ikke lenger gir» (Heiene et al. 2014: 238). Kategorien kommer her til uttrykk i det 

behovet pinsebevegelsen fyller hos den troende.  
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Når det gjelder de resterende religionskapitlene, kommer kategorien «meningsdanning» til 

uttrykk ved svært få tilfeller. Dette er gjennomgående for alle de tre lærebøkene. Hvilke 

religionskapitler kategorien forekommer i, er imidlertid forskjellig i de ulike lærebøkene. I 

læreboken Tro og tanke kommer kategorien til uttrykk ved to anledninger i kapittelet om 

islam, og ved én anledning i kapittelet om hinduisme. I kapittelet om islam uttrykkes 

kategorien i forbindelse med folkelig islam, der det påpekes at «mange muslimer bruker 

amuletter og magiske ritualer som skal gi lykke, beskyttelse eller helbredelse, for på den 

måten å få kontroll over hverdagen sin» (Heiene et al. 2014: 143). Kategorien uttrykkes her 

implisitt i den opplevde følelsen av kontroll som disse amulettene gir. På denne måten 

knyttes dette til meningsdanning. Kontrollfølelsen kommer også til uttrykk videre på samme 

side, i følgende tekstutdrag: 

I folkelig islam blir både trosartiklene og søylene omtolket slik at de ikke bare gir 

uttrykk for hva som er rett lære og rett liv, men at de også blir instrumenter for å oppnå 

kontroll, ikke minst i krisesituasjoner. De fleste muslimer verden over har en eller annen 

gang gjort bruk av denne formen for islam, for eksempel i forbindelse med sykdom eller 

andre vanskelige situasjoner (Heiene et al. 2014: 143) 

 

Kontrollfølelsen er i dette tekstutdraget knyttet til hvordan trosartiklene og de fem søylene 

tolkes. Tekstutdraget indikerer videre følelsen av kontroll som en mulig mestringsstrategi de 

troende kan gjøre bruk av i en krisesituasjon. Med utgangspunkt i dette, viser tekstutdraget 

både til religion som et meningsdannende system, gjennom tolkning av trosartiklene og 

søylene, i tillegg til at det viser til religion som et mulig mestringssystem i krisesituasjoner. 

I kapittelet om hinduisme, forekommer kategorien i forbindelse med tempelbesøk. 

Meningsdanningen fremtrer her i forbindelse med behov den troende søker å dekke eller 

oppfylle: «Mange hinduer går regelmessig i tempelet, samt når de har spesielle behov, som i 

forbindelse med sykdom, barnløshet eller arbeidsløshet» (Heiene et al. 2014: 65). Også i dette 

tekstutdraget uttrykkes kategorien implisitt. Ved å vise til behovene de troende søker å dekke 

eller oppfylle gjennom tempelbesøket, viser tekstutdraget til den funksjonen religionen har for 

den troende i å skape mening.  

I læreboken I samme verden kommer kategorien «meningsdanning» til uttrykk ved ett tilfelle 

i kapittelet om buddhisme, samt ved to tilfeller i kapittelet om jødedom. I kapittelet om 

buddhisme kommer kategorien til uttrykk i forbindelse med beskrivelser av sammenhengen 

mellom mennesket og naturen: «Hvis en redder sin indre natur, det vil si gir slipp på 
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egoisme, vil det gi mindre behov for ytre sansenytelser» (Kvamme et al. 2014: 218). 

Kategorien kommer i denne forbindelsen implisitt til uttrykk i fraværet av behov for ytre 

sansenytelser. Meningsdanningen ligger her i at mening i tilværelsen skapes ved å gi slipp på 

egen egoisme.  

I kapittelet om jødedom forekommer kategorien i begge tekstutdragene i forbindelse med de 

religiøse mytene innenfor jødedommen. Det ene tekstutdraget knytter imidlertid også mytene 

til det rituelle livet i hjemmet: «Gjennom rettene og fortellingene føres barn og voksne inn i 

en historie som skaper tro og identitet» (Kvamme et al. 2014: 140). Meningsdanningen 

kommer her til uttrykk gjennom mytenes funksjon i å skape tro og identitet. Gjennom å skape 

tro og identitet, skapes også mening. Det samme ser vi i det neste tekstutdraget der kategorien 

forekommer: «Felles er likevel forståelsen av at de gamle fortellingene formidler en religiøs 

virkelighet som er aktuell for jøder i dag» (Kvamme et al. 2014: 143). Også her kommer 

meningsdanningen til uttrykk gjennom mytenes meningsdannende funksjon. 

I læreboken Eksistens kommer ikke kategorien «meningsdanning» til uttrykk i 

religionskapitlene, med unntak av kapittelet om kristendom. 

 

 Tilhørighet 

Analysen viste at kategorien «tilhørighet» ved få anledninger forekom i de respektive 

lærebøkene. Tabellen nedenfor viser antall forekomster av kategorien i de ulike kapitlene i de 

respektive lærebøkene: 

Tabell 2: Forekomst av kategorien «tilhørighet» 

Kapittel Eksistens I samme verden Tro og tanke 

Innledning 0 2 10 

Buddhisme 0 2 0 

Kristendom 1 0 0 

Islam 0 0 1 

Hinduisme X 0 0 

Jødedom X 0 X 
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Som tabellen viser, forekommer kategorien ved svært få anledninger i læreboken I samme 

verden, mens den i læreboken Eksistens nærmest er helt utelatt. Her forekommer kategorien 

kun ved én anledning i kapittelet om kristendom. Kategorien uttrykkes i dette kapittelet 

implisitt i forbindelse med dåpen, da det heter at: «Dåpen setter mennesket inn i fellesskapet 

med Gud» (Aronsen et al. 2008: 167). Fellesskapet den døpte settes inn i, impliserer 

tilhørighet. Ved å settes inn i fellesskap med Gud, gir dette individet en tilhørighet til det 

guddommelige, samtidig som det også gir individet tilhørighet til det religiøse fellesskapet 

blant de troende. Teksten, og læreboken som sådan, gir imidlertid ingen videre beskrivelse av 

det menneskelige behovet for tilhørighet. 

I læreboken I samme verden forekommer kategorien ved til sammen fire anledninger – to 

steder i innledningskapittelet og to steder i kapittelet om buddhisme. I innledningskapittelet 

er det gjennomgående at kategorien kommer til uttrykk gjennom korte deskripsjoner uten 

særlig utdyping, som: «Religion fører mennesker sammen» (Kvamme et al. 2014: 20), og 

«Tilhørighet kan ha mange grader og variere i styrke og gjennom et livsløp» (Kvamme et al. 

2014: 20). Kategorien uttrykkes i det første tekstutdraget implisitt, ved å påpeke at religion 

fører mennesker sammen. Dette indikerer tilhørighet. I det andre tekstutdraget uttrykkes 

imidlertid kategorien eksplisitt, og viser samtidig til variasjonen i tilhørighetsbehovet. 

Behovet for tilhørighet uttrykkes også eksplisitt i kapittelet om buddhisme, da det påpekes at 

«mennesket trenger fellesskap med andre som søker Buddhas vei» (Kvamme et al. 2014: 

201). I forbindelse med pilegrimsreise innenfor buddhismen, uttrykkes imidlertid kategorien 

implisitt, da det påpekes at «ritualet styrker det buddhistiske fellesskapet» (Kvamme et al. 

2014: 207). Implisitt i å styrke det buddhistiske fellesskapet, ligger en styrking av 

tilhørigheten. 

I læreboken Tro og tanke, er imidlertid bildet noe annerledes enn i de andre lærebøkene. Her 

kommer kategorien til uttrykk ved flere anledninger i innledningskapitlene, mens den 

nærmest er utelatt i religionskapitlene. Gjennomgående for de ulike tekststedene der 

kategorien forekommer, er dessuten at disse tekststedene tilbyr en mer fullstendig utdypelse 

av kategorien, enn hva som er tilfellet i de andre lærebøkene. I innledningskapitlene i Tro og 

tanke forekommer kategorien ved hele ti anledninger. Halvparten av disse forekomstene er 

imidlertid i forbindelse med små narrativ knyttet til nordmenns forhold til religion. Disse vil 

bli nærmere gjort rede for i den andre delen av analysen. Ved de resterende fem anledningene 

der kategorien kommer til uttrykk, er dette i forbindelse med redegjørelsen for funksjonelle 
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religionsdefinisjoner, individualiseringen av religion, samt i forbindelse med den sosiale og 

den rituelle dimensjonen i Ninian Smarts dimensjonsmodell.  

I forbindelse med redegjørelsen for funksjonelle religionsdefinisjoner, uttrykkes kategorien 

implisitt, da det vektlegges at religion både kan styrke individenes identitet, samholdet 

mennesker imellom og dermed skape stabile sosiale forhold (Heiene et al. 2014: 13). 

Behovsaspektet ved tilhørigheten er imidlertid utelatt i teksten, da det ikke sies noe direkte 

om at religionen også tilfredsstiller menneskenes behov for å tilhøre et fellesskap, men kun 

viser til religionens funksjon. Behovsaspektet ved tilhørighet kommer imidlertid eksplisitt til 

uttrykk i forbindelse med redegjørelsen for individualisering av religion. Dette ser man 

tydelig i følgende tekstutdrag: 

Dette betyr ikke nødvendigvis at nordmenn har blitt mindre religiøse, men kanskje 

heller at den individuelle religiøsiteten har forandret seg. Undersøkelser viser at for 

mange er forholdet til kirken er mer preget av tilhørighet enn tro, og forskere snakker 

om at det er vanlig å benytte kirken som en «vikarierende religion». Det betyr at folk 

synes det er fint at kirken er der, og det er relativt få som melder seg ut. Men samtidig 

vil de ikke at kirken skal være for påtrengende i det daglige. De vil selv oppsøke 

kirken når de føler behov for det, for eksempel i krisesituasjoner som etter 

terrorangrepene 22. juli 2011, eller ved høytidelige anledninger (Heiene et al. 2014: 

32-33) 

 

I dette tekstutdraget vektlegges religion som et fenomen knyttet til det menneskelige behovet 

for tilhørighet, snarere enn å sette selve troen i sentrum. Behovet for tilhørighet knyttes også 

eksplisitt til krisesituasjoner, der følelsen av tilhørighet blir et viktig instrument i individers 

mestringsstrategi. I behovet for tilhørighet ligger også utviklingen av en persons identitet. 

Dette synliggjøres i tekstutdraget ved å vise til bruken av kirken som en «vikarierende 

religion». Tilhørigheten som del av identitetsutviklingen tydeliggjøres imidlertid mer i 

forbindelse med hvilke personer som er religiøst aktive, da det påpekes at: «religionen i nye 

omgivelser i sterkere grad fungerer som en kilde til identitet», noe som gjør at noen «er mer 

religiøst aktive enn nordmenn flest» (Heiene et al. 2014: 21).  

 I redegjørelsen for Ninian Smarts dimensjonsmodell, kommer kategorien til uttrykk i 

forbindelse med den sosiale og den rituelle dimensjonen. I forbindelse med den sosiale 

dimensjonen, kommer kategorien til uttrykk gjennom formuleringen: «I alle religioner søker 

mennesket sammen i fellesskap» (Heiene et al. 2014: 59). Kategorien uttrykkes i dette tilfellet 

implisitt. Tekstutdraget fastslår at mennesket søker fellesskap, noe som indikerer behovet for 
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tilhørighet. Dette ser man også i beskrivelsen av den rituelle dimensjonen. Her kommer 

kategorien til uttrykk gjennom et eksempel av den kristne dåpen, der det påpekes at «når et 

barn døpes i en kristen kirke, er ikke poenget at vannet som helles over hodet på barnet, skal 

gjøre håret rent, men at barnet skal knyttes til Gud og menigheten» (Heiene et al. 2014: 55). 

Også i dette tekstutdraget uttrykkes kategorien implisitt, gjennom tilknytningen til Gud og 

menigheten. I motsetning til det foregående eksempelet fra den sosiale dimensjonen, 

uttrykkes kategorien i dette tekstutdraget både som tilknytning til det guddommelige og som 

tilknytning til andre mennesker.  

Når det gjelder de resterende religionskapitlene i læreboken Tro og tanke, forekommer 

kategorien kun ved én anledning i kapittelet om islam. Kategorien uttrykkes i dette kapittelet 

gjennom formuleringen: «erfaringsmessig er det behovet for å gi barna en muslimsk 

oppdragelse som er et av de viktigste motivene for å gå inn i en muslimsk forsamling» 

(Heiene et al. 2014: 154). Den muslimske oppdragelsen, og således utviklingen av en 

muslimsk identitet, kan knyttes til tilhørighet, ved at den muslimske forsamlingen står som 

sentrum for oppdragelsen. Kategorien kommer således implisitt til uttrykk i dette. 

 

 Oppsummering av funn 

Analysen av tekstutdrag der erfaringsdimensjonen forekommer, viste at det var stort variasjon 

i hvilke kapitler dimensjonen kom til uttrykk i, samt hvilke aspekter ved 

erfaringsdimensjonen som kom til uttrykk. Tabell 3 på neste side, viser funnene som ble gjort 

i analysen, og viser hvilke kapitler de operasjonelle kategoriene kom til uttrykk i, samt 

hvilken tematisk sammenheng de kommer til uttrykk i. Det var også variasjon i antall 

forekomster av erfaringsdimensjonen de tre lærebøkene imellom. Samlet sett, kom 

erfaringsdimensjonen til uttrykk ved flest anledninger i læreboken Tro og tanke, med 73 

forekomster totalt. I lærebøkene Eksistens og I samme verden, var antall forekomster av 

erfaringsdimensjonen betraktelig mindre enn i læreboken Tro og tanke, med 43 forekomster 

totalt i læreboken Eksistens, og 47 forekomster totalt i læreboken I samme verden. Dersom 

man ser antall forekomster av erfaringsdimensjonen i forhold til lærebøkenes totale sidetall, er 

imidlertid forekomsten av erfaringsdimensjonen svært lav i alle lærebøkene. Tabell 1, 2 og 3, 

vedlegg 1, viser en fullstendig oversikt over erfaringsdimensjonens forekomst i lærebøkene. 
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Tabell 3: Oppsummering av sentrale funn 

Hovedkategori Underkategori Forekomst Tematisk tilknytning 

Følelsesaspektet 

ved erfarings-

dimensjonen 

Følelser forbundet 

med tro 

Mest i 

innledningskapitlene. 

Delvis i kapitler om 

kristendom. 

I mindre grad buddhisme.  

I en av bøkene også 

innenfor islam og 

hinduisme 

Ekstraordinære følelser 

og opplevelser 

Utførelsen av ritualer 

Karismatiske bevegelser 

 

 Følelser forbundet 

med tvil 

Hovedsakelig i kapitlene 

om kristendom 

I en av bøkene også i 

innledningskapittelet 

Det ondes problem 

 Følelser forbundet 

med gudserfaring 

Hovedsakelig i kapitlene 

om kristendom 

Delvis i 

innledningskapitlene 

I en av bøkene innenfor 

buddhisme 

I en av bøkene innenfor 

islam og hinduisme 

 

Oppfatningen av Gud 

Guds nærvær i verden og 

naturen 

Guds tilstedeværelse i 

ritualer 

Det hellige 

 

 Følelser forbundet 

med fellesskaps-

opplevelse 

Hovedsakelig i 

innledningskapitlene 

Delvis i kapitlene om 

kristendom 

I en av bøkene innenfor 

buddhisme 

I en av bøkene innenfor 

islam og hinduisme 

 

 

Guddommelig fellesskap 

Ekstase 

Religionsdefinisjoner 

Mystikk 

Menneskelig fellesskap 

Religiøse opplevelser 

Rituelle handlinger 

Behovsaspektet Meningsdanning Hovedsakelig i 

innledningskapitlene 

Enkelte steder i kapitlene 

om livssynshumanisme 

Delvis i kapitlene om 

kristendom 

I en av bøkene innenfor 

islam og hinduisme 

I en av bøkene innenfor 

buddhisme og jødedom 

Virkelighetsoppfatning 

Religiøse opplevelser 

Religionsdefinisjoner 

Følelsesregulering 

Mestring 

Faglegitimering 

Myter og symboler 

Mennesket og naturen 

 Tilhørighet I en av bøkene mest i 

innledningskapitlene og en 

gang innenfor islam 

I en av bøkene innenfor 

kristendom 

I en av bøkene i 

innledningskapittelet og 

innenfor buddhisme 

Rituelle handlinger 

Menneskelig behov 
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 Analyse av ulike fremstillingsformer 

Som vist i kapittel 3.3, går lærebøker generelt inn under sjangeren pedagogiske tekster. Innad 

i selve lærebokteksten, gjøres det imidlertid bruk av ulike fremstillingsformer. Hovedsakelig 

dreier dette seg om en skiftende bruk av fremstillingsformene deskripsjon og narrativ. Når det 

gjøres et skifte i formidlingsformen, skjer det imidlertid også et skifte i hvordan 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk i læreboktekstene. Dette fordi et skifte av 

fremstillingsform også innebærer et skifte i tekstens formål overfor leseren. Narrativer har 

med andre ord et annet formål overfor leseren enn deskripsjoner. Som vist til i kapittel 3.3, er 

narrativet en fortellende tekst, der handlinger og individer står i sentrum i teksten. Siktemålet 

for slike fortellinger er å gi leseren kunnskap gjennom å betrakte den fra enkeltmenneskets 

perspektiv. Narrativer åpner dermed for å uttrykke følelser på en annen måte enn 

deskripsjoner. Med grunnlag i dette, er det derfor formålstjenlig å gjøre en vurdering av 

hvordan bruken av ulike fremstillingsformer påvirker hvordan erfaringsdimensjonen kommer 

til uttrykk i de ulike lærebøkene. Denne delen av analysen presenterer dermed de funnene 

som ble gjort i forbindelse med lærebøkenes bruk av ulike fremstillingsformer.  

 

 Bruk av ulike fremstillingsformer 

Som den foregående analysen viser, kommer erfaringsdimensjonen hovedsakelig til uttrykk i 

form av korte eller lengre deskripsjoner i de respektive lærebøkene. Ettersom deskripsjonen 

som fremstillingsform har som formål å omtale faktiske fenomener på en objektiv måte, 

medfører dette at også erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk gjennom et objektivt 

utenfraperspektiv. En slik fremstilling av erfaringsdimensjonen er gjennomgående for de 

fleste av tekstutdragene der erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk i de tre lærebøkene. Ved 

enkelte tilfeller endres imidlertid fremstillingsformen i læreboktekstene. I de tilfellene der 

fremstillingsformen endres, er endringen hovedsakelig et skifte fra en deskriptiv 

fremstillingsform til en narrativ fremstillingsform. Dette gjelder imidlertid kun lærebøkene 

I samme verden og Tro og tanke. I læreboken Eksistens, skjer det ingen skifte i 

fagformidlingens fremstillingsform. Læreboken er gjennomgående preget av en saklig-

resonnerende språkbruk i faktaformidlingen, noe som tydelig gjenspeiles i hvordan 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. Dette ser man eksempelvis i formuleringer som: 
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«Gjennom bønnen oppnår den kristne fellesskap med Gud» (Aronsen et al. 2008: 153). Som 

eksempelet viser, uttrykkes erfaringsdimensjonen her gjennom en kort beskrivelse av et 

faktisk forhold, uten videre forklaring eller vurdering av forholdet.  

Når det i lærebøkene I samme verden og Tro og tanke gjøres bruk av en narrativ 

fremstillingsform, gjøres dette på ulike måter. Begge lærebøkene introduserer hvert kapittel 

om de ulike religionene med en pseudofortelling, der leseren gis innblikk i en fiktiv troende 

persons tanker og følelser. Disse fortellingene er ofte knyttet til bestemte ritualer innenfor de 

ulike religionene, eller generelt til enkelte fenomener som er særlig karakteriserende for den 

religionen som introduseres. Til tross for at de innledende fortellingene tilbyr en 

innfallsvinkel til de ulike religionene gjennom et enkeltmenneskes perspektiv, uttrykkes de 

operasjonelle kategoriene innenfor erfaringsdimensjonen i liten grad i disse. Fortellingene 

gjør et forsøk på å sette leseren inn i den troendes virkelighet, men utelater imidlertid 

følelsesaspektet ved den troendes erfaringer i fortellingen. 

I læreboken I samme verden, benyttes også små narrativ i introduksjonen av de ulike 

retningene innenfor kristendom. Her er det imidlertid kun i én av disse fortellingene, at 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. Dette er i forbindelse med presentasjonen av 

katolisisme: 

Et opptog går gjennom gatene i byen. Husene langs ruten er pyntet med vårens 

blomster. Flagg og faner gir farge til opptoget og synliggjør bevegelsen framover. Et 

krusifiks er omgitt av korgutter med tente lys, røkelseskar og sølvbjeller. Bak dem 

kommer presten som bærer monstransen, en beholder i gull og glass som rommer et 

stykke flatt brød, men for katolikker er det bare tilsynelatende et stykke brød. Det er 

Corpus Christi-fest i byen. Jesu kropp bæres gjennom gatene. Folkemengden langs 

ruten kneler når opptoget drar forbi (Kvamme et al. 2014: 82) 

 

I denne innledende fortellingen, er det gudserfaringen ved erfaringsdimensjonen som kommer 

til uttrykk. Ettersom fortellingen innholdsmessig er knyttet til temaet for hovedteksten, i dette 

tilfellet det særegne ved den katolske nattverden, fungerer fortellingen som en «knagg», en 

ekstra innfallsvinkel til den videre redegjørelsen for dette temaet.  

Likt for både læreboken Tro og tanke og I samme verden, er imidlertid at 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk gjennom bruk av autentiske narrativ i 

læreboktekstene. Begge lærebøkene benytter seg av autentiske narrativ i forbindelse med 
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beskrivelser av karismatiske bevegelser innenfor kristendommen. Formen på disse 

narrativene er imidlertid forskjellig i de to lærebøkene. I læreboken Tro og tanke, benyttes det 

autentiske narrativet i forbindelse med beskrivelser av pinsebevegelsen, der det vises til et 

utdrag fra selvbiografien til den norsk-engelske metodistpresten Thomas Ball Barratt: 

Barratt forteller: «Halleluja! Det skjedde i går (7. oktober) mellom klokken fem og 

seks om ettermiddagen. (…) Å, priset være Herren! – Det brenner i min sjel. Jeg synes 

jeg må være den lykkeligste mann i verden. Alt er blitt nytt for meg. Jeg er fylt med 

glede og fred og kjærlighet til Gud og mennesker; halleluja!» (Heiene et al. 2014: 239)  

 

Erfaringsdimensjonen kommer i dette tekstutdraget tydelig til uttrykk. Følelsesaspektet ved 

erfaringsdimensjonen, i dette tilfellet følelser forbundet med tro, uttrykkes på en levende måte 

for leseren, gjennom en personal fremstilling. Ettersom narrativet dessuten er en beretning 

fra en virkelig persons liv, illustrerer narrativet reelt opplevde følelser. Dette bidrar til å 

fremheve de religiøse følelsene som noe essensielt viktig i religiøse individers opplevelse av 

religion.  

I læreboken I samme verden, er imidlertid det autentiske narrativet hentet fra en feltstudie av 

den brasilianske kirken Guds Rikes Universelle Kirke, som ble gjennomført av 

kirkehistorikeren Berge Furre. Narrativet er således skrevet med en autoral fremstilling, der 

personene og hendelsene observeres utenfra: 

Midt i Porto Alegres storbyslum, like ved busstasjonen, holder den karismatiske 

menigheten til. Fra kaoset utenfor går de besøkende rett inn i et enormt rom med 

tusener av myke stoler. Over dem lyser et kors opp i Brasils farger – gult, blått og 

grønt. Korset er tjue meter langt, støpt inn i taket. Foran dem reiser en stor plattform 

seg med en talerstol. Gudstjenesten handler om frigjøring, og den veksler mellom sang 

og bønn, taler og djevleutdrivelser. Framme på plattformen stiller pastoren myndige 

spørsmål til en djevel han mener har besatt en mann: «Hva ondt har du gjort mot 

denne mannen?» spør pastoren. En dyp, rallende røst svarer: «Jeg har plaget ham med 

arbeidsledighet, fattigdom, elendighet, sykdom.» Pastoren ber om hjelp fra 

forsamlingen. Alle ser opp på korset i taket, de konsentrerer seg. Et brøl kommer fra 

den besatte mannen. Djevelen slipper taket. Hele salen bryter ut i applaus (Kvamme et 

al. 2014: 79) 

 

I dette narrativet uttrykkes følelses- og fellesskapsaspektet ved erfaringsdimensjonen 

implisitt. Ettersom fremstillingen her er autoral, oppleves erfaringsdimensjonen mer 

upersonlig, og fremtrer snarere som en underliggende stemning i slutten av fortellingen. Til 
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tross for dette, fungerer narrativet som et strukturerende element i lærebokteksten, og 

illustrerer den emosjonelle styrken i opplevelsen av fellesskap på en mer subtil måte enn hva 

eksempelvis deskripsjoner åpner for å gjøre.  

 

Bruken av små narrativ i fagformidlingen, er imidlertid noe annerledes i læreboken Tro og 

tanke. I denne læreboken benyttes små narrativ i forbindelse med nordmenns forhold til 

religion. Her består hele to sider i det ene innledningskapittelet (kapittel 2) av små 

pseudofortellinger som beskriver ulike måter individer forholder seg til religion på. Til 

sammen er det totalt syv slike fortellinger, fordelt på de to sidene. Gjennomgående for de 

ulike fortellingene, er at erfaringsdimensjonen uttrykkes implisitt, og at det som regel 

uttrykkes flere aspekter ved erfaringsdimensjonen i samme fortelling. Samlet sett på de to 

sidene, kommer alle aspektene ved erfaringsdimensjonen til uttrykk i en eller flere av disse 

fortellingene. Hovedtendensen er imidlertid at det kun er enkelte aspekter ved 

erfaringsdimensjonen som kommer til uttrykk i hver fortelling. Særlig gjelder dette behovet 

for tilhørighet. I hele fem av de syv fortellingene kommer dette behovet til uttrykk. Dette ser 

man blant annet i følgende eksempel: 

Rolf er døpt, konfirmert og gift i kirken, men har ellers ikke vært noen flittig 

kirkegjenger. Han har ikke hatt noe personlig forhold til kristendom, men har satt pris 

på de kirkelige tradisjonene med julegudstjenester og dåp av barn og barnebarn. Andre 

religioner og kulturer opplever han som fremmede, særlig etter å ha fått en del 

innvandrere i nabolaget. Han føler sterkere enn før at det å være medlem av kirken er 

en del av det å være norsk. For et år siden mistet han kona si, og han synes presten ga 

henne en verdig begravelse. Når han nå føler at hans egen død er rykket nærmere, 

ønsker han at hans egen begravelse skal skje innenfor de samme trygge rammene 

(Heiene et al. 2014: 19) 

 

Som dette eksempelet viser, beskrives det konkrete situasjoner, som er lett gjenkjennelig for 

leseren. Dette er gjennomgående for alle de syv fortellingene læreboken presenterer. Bruken 

av lett gjenkjennelige situasjoner, bidrar til å gjøre selve innholdet i de ulike aspektene ved 

erfaringsdimensjonen, i dette tilfellet behovet for tilhørighet, mer tydelig for leseren, til tross 

for at kategorien i seg selv uttrykkes implisitt i teksten. Narrativet åpner dermed for å skape 

en ny, om muligens bedre, forståelse av hvordan individer forholder seg til religion, og i dette 

tilfellet hvilken rolle behovet for tilhørighet spiller inn i dette.  

 



55 

 

 Oppsummering av funn i bruk av 

fremstillingsmåter 

Analysen viser at erfaringsdimensjonen hovedsakelig kommer til uttrykk i form av korte eller 

lengre deskripsjoner. I læreboken Tro og tanke og I samme verden, gjøres det imidlertid også 

bruk av en narrativ fremstillingsform i formidlingen av fagkunnskap. Erfaringsdimensjonen 

kommer til uttrykk i enkelte av disse narrativene. I de anledningene de operasjonelle 

kategoriene innenfor erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, skjer dette på en annen måte 

enn når kategoriene uttrykkes gjennom en deskriptiv fremstillingsmåte. Den narrative 

fremstillingsmåten åpner for å uttrykke følelser på en mer levende måte enn hva deskripsjoner 

gjør. Bruken av små narrativ i lærebøkenes fagformidling, bidrar dermed til å illustrere de 

ulike aspektene ved erfaringsdimensjonen på en måte som fremstår mer virkelighetsnært for 

leseren.  
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5 Drøfting 

Problemstillingen for denne studien tar sikte på å undersøke hvordan erfaringsdimensjonen 

ved religion kommer til uttrykk i de ulike lærebøkene i Religion- og etikkfaget på Vg3. For å 

undersøke den gitte problemstillingen på en best mulig måte, har jeg tatt utgangspunkt i 

Raymond F. Paloutzians presentasjon av erfaringsdimensjonen og gjennomført to kvalitative 

analyser, som belyser ulike aspekter ved måten erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk på i 

lærebøkene. De ulike analysene er gjort rede for i kapittel 3.2 og 3.3.  

De to analysene gjennomført i denne studien, viste at erfaringsdimensjon fremtrer ved svært 

få tilfeller i de respektive lærebøkene. Tidligere forskning viser dessuten at presentasjonen av 

de ulike religionene i stor grad oppfattes som stereotypiske og lite varierende av elever 

tilhørende de ulike religionene (Moulin, 2011; Gundersen et al., 2014), samtidig som elever 

også opplever at lærebøkene ikke formidler erfaringsaspektet i redegjørelsen for de ulike 

religionene (Vestøl, 2016; Vestøl, 2016 in press). Med utgangspunkt i dette, er det særlig tre 

interessante aspekter som åpner for diskusjon: lærebøkenes forståelse av religion og 

religiøsitet, samt lærebøkenes begrensninger i formidling av religiøs erfaring. Videre vil jeg i 

drøftingen belyse hvorfor det kan være formålstjenlig at religiøs erfaring formidles i 

lærebøkene, og med utgangspunkt i teori, tidligere forskning og de gjennomførte analysene, 

drøfte mulige innfallsvinkler til formidling av religiøs erfaring. Avslutningsvis vil jeg gi en 

oppsummering av kapittelet, og samtidig vise til områder som synes relevante for videre 

forskning. 

 

 Religiøs erfaring i lærebøkene 

De to analysene gjennomført i denne studien viser at erfaringsdimensjonen ved religion ofte 

er underrepresentert i de respektive lærebøkene. Samlet sett, kom erfaringsdimensjonen til 

uttrykk ved flest anledninger i læreboken Tro og tanke, med 73 forekomster totalt. I 

lærebøkene Eksistens og I samme verden, var antall forekomster av erfaringsdimensjonen 

betraktelig mindre enn i læreboken Tro og tanke, med 43 forekomster totalt i læreboken 

Eksistens, og 47 forekomster totalt i læreboken I samme verden. Dersom man ser antall 
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forekomster av erfaringsdimensjonen i forhold til lærebøkenes totale sidetall, er imidlertid 

forekomsten av erfaringsdimensjonen svært lav i alle lærebøkene. 

Analysen av tekstutdrag viser at det hovedsakelig er i lærebøkenes innledningskapitler at 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. Ved de 73 anledningene erfaringsdimensjonen 

uttrykkes i læreboken Tro og tanke, er hele 35 av disse forekomstene i lærebokens innledende 

kapitler. Samme tendens finner vi også i lærebøkene Eksistens og I samme verden. Videre er 

det også gjennomgående for de tre lærebøkene at erfaringsdimensjonen fremtrer ved flere 

anledninger i kapitlene om kristendom, kontra de andre religionskapitlene. 

Hvilke operasjonelle kategorier som synliggjør erfaringsdimensjonen i lærebøkene, er noe 

varierende. Kategoriene «følelser forbundet med tro», «følelser forbundet med 

fellesskapsopplevelse» og «meningsdanning», er de aspektene ved erfaringsdimensjonen som 

ved flest anledninger kommer til uttrykk i de respektive lærebøkene.  

Følelser forbundet med tro uttrykkes både som ordinære og ekstraordinære religiøse følelser. 

Alle de respektive lærebøkene fokuserer i stor grad på følelsenes virkning på mennesket. Her 

knyttes de religiøse følelsene til ordinære følelser, ved at de viser til religionens sannhetsverdi 

i forbindelse med regulering av følelser (Paloutzian, 1996: 178). I læreboken Eksistens er det 

imidlertid lagt betraktelig mer vekt på de ekstraordinære følelsene og opplevelsene, enn de 

ordinære. Beskrivelsen av de ekstraordinære religiøse følelsene og opplevelsene, som 

presenteres under delkapitlene «Ekstase», «Mystikk» og «Meditasjon», er i tråd med 

Paloutzians (1996) definisjon av ekstraordinære religiøse følelser og opplevelser: 

[Extraordinary experiences] are said to be numinous (providing an awesome and 

fascinating sense of the presence of the holy) and nonrepresentational, in the sense that 

whatever is seen in them is not understood to be a mental picture or visual 

representation of something in the outside world (Paloutzian, 1996: 178) 
 

Beskrivelsene i læreboken vektlegger ekstase, mystikk og meditasjon som sinnstilstander der 

mennesket kan oppleve å bli «fylt av en egen kraft eller føle en enhet med det 

guddommelige», ha «sanseopplevelser som kan åpne for en evighetsfølelse, for eksempel av 

naturen» eller oppleve en «stille og dyp følelse av harmoni» og en «skjerpet bevissthet» 

(Aronsen et al. 2008: 30-31). 

Det meningsdannende aspektet ved religion, uttrykkes hovedsakelig i de tre lærebøkene 

gjennom beskrivelser av troendes virkelighetsoppfatning, og videre hvordan denne 
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virkelighetsoppfatningen tolkes religiøst. Tekstutdragene der dette aspektet ved 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, viser således til det Crystal L. Park definerer som 

global mening (Park, 2015: 358). Meningsdanning i forbindelse med gjenopprettelse av 

mening, uttrykkes i liten grad i de ulike lærebøkene. Dette kan ha sammenheng med at 

lærebøkene i liten grad gir beskrivelser av religion på individnivå, men snarere fokuserer på 

hva som er felles for de troende i de ulike religiøse retningene som presenteres.  

Opplevelsen av fellesskap uttrykkes i alle lærebøkene hovedsakelig som en opplevelse av 

fellesskap med det guddommelige. At dette aspektet ved erfaringsdimensjonen er blant de 

mest frekvente aspektene, kan muligens ses i sammenheng med lærebøkenes forståelse av 

religion. I beskrivelsene av fellesskapsopplevelser, er disse beskrivelsene ofte formulert på en 

måte slik at følelsene som uttrykker er i samsvar med den aktuelle religionens egen teologiske 

forståelse av hva fellesskap innebærer. Som jeg vil komme tilbake til i delkapittel 5.2, 

presenteres de ulike religionene som konfesjoner. Med utgangspunkt i en konfesjonell 

religionsforståelse, er det således ikke merkverdig at dette aspektet ved erfaringsdimensjonen 

har en relativt høy forekomst i de respektive lærebøkene.  

Når det gjelder kategoriene «følelser forbundet med gudserfaring», «følelser forbundet med 

tvil» og «tilhørighet», forekom disse i noe varierende grad. Følelser forbundet med 

gudserfaring forekom ved enkelte anledninger i de respektive lærebøkene. Gjennomgående 

for alle lærebøkene, er at dette aspektet ved erfaringsdimensjonen hovedsakelig uttrykkes i 

kapitlene om kristendom. Tilhørighetsbehovet kom til uttrykk ved svært få anledninger i de 

respektive lærebøkene, og følelser forbundet med tvil forekom kun ved én anledning i hver av 

de tre lærebøkene.  

 

 

 Lærebøkenes forståelse av religion 

Religionsforståelsen som kommer til uttrykk i de respektive lærebøkene, er i tråd med det 

Geir Winje kaller en konfesjonell religionsforståelse (Winje, 1999: 67). Presentasjonen av 

religionene systematiseres med utgangspunkt i religionenes respektive trosforestillinger, og 

presenteres én etter én gjennom lærebøkene. Verdensreligionene tillegges mest plass, mens 

ikke-religiøse livssyn og alternative religiøse bevegelser vies betraktelig mindre plass. Vestøl 
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(2016) viser også i sin undersøkelse, at lærebøkene i stor grad fokuserer på religion som 

historisk utviklede, stabile tradisjoner (Vestøl, 2016). Sett i sammenheng med Jacksons 

(1997) fortolkende tilnærming til religion, kan lærebøkene sies å presentere religion på 

tradisjons- og gruppenivå, mens individnivået i religionene i stor grad er underrepresentert. 

Det betyr imidlertid ikke at det ikke forekommer tekstutdrag som signaliserer et individnivå. I 

lærebøken Tro og tanke, signaliseres eksempelvis individnivået i formuleringer som: «hva 

disse opplevelsene og den forkynnelsen de møter ved disse anledningene betyr, tolker de på 

sin egen, subjektive måte» (Heiene et al. 2014: 33). Tendensen er derimot at beskrivelsene av 

de ulike religionene hovedsakelig presenteres på et tradisjons- og gruppenivå i de respektive 

lærebøkene.   

Lærebøkenes religionsforståelse gjenspeiles i hvilke anledninger, og på hvilken måte, 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk på i de respektive lærebøkene. Som analysen viser, 

forekommer erfaringsdimensjonen ofte i forbindelse med spesifikke fenomener innenfor de 

ulike religionene. Kategorien «følelser forbundet med tvil», er for eksempel knyttet til den 

kristne læren om lidelse og ondskap i verden, mens både kategoriene knyttet til 

fellesskapsopplevelse, gudserfaring og tro, i all hovedsak knyttes til rituelle handlinger og 

religiøse høytider. På den måten kan formidlingen av erfaringsdimensjonen sies å gjenspeile 

den konfesjonelle forståelsen av religion.  

I tillegg til dette, preges lærebøkene av et tydelig utenfraperspektiv. Dette kommer frem i 

lærebøkenes bruk av fremstillingsformer i fagformidlingen. Selv om lærebøkene ved enkelte 

anledninger, ofte gjennom bruk av små narrativ, inviterer til et innenfraperspektiv, er det 

hovedsakelig et utenfraperspektiv som dominerer måten de ulike religionene fremstilles på. I 

læreboken Eksistens tas det i innledningskapittelet til orde for at det nettopp er et 

utenfraperspektiv som vil dominere lærebokens fremstilling av de ulike religionene, da det 

påpekes at «Det er viktig å holde klart at religionsforskningen og religionsvitenskapen som vi 

presenterer i denne boka, er helt løsrevet fra religiøs tro» (Aronsen et al. 2008: 12). Med dette 

som utgangspunkt, er det således ikke bemerkelsesverdig at det individuelle perspektivet på 

religion, og erfaringsdimensjonen som sådan, ikke kommer tydelig frem i denne læreboken 

spesielt. 
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 Lærebøkenes forståelse av religiøsitet 

Til tross for at lærebøkene legger frem flere ulike definisjoner på hva fenomenet religion er, 

er det ingen av lærebøkene som gir en definisjon på begrepet religiøsitet. Læreboken 

Eksistens er den eneste av de tre lærebøkene som gjør et forsøk på å gi en mulig definisjon på 

religiøsitetsbegrepet. Dette kommer til uttrykk i formuleringen: «Fortellingene om guder og 

ånder er noe som ikke kan bekreftes eller avkreftes vitenskapelig. Vi sier at de som tror på 

dem, har en religiøs virkelighetsoppfatning» (Aronsen et al. 2008:18). Selv om begrepet 

religiøsitet ikke defineres på en eksplisitt måte, kan man forstå religiøsiteten som 

underliggende i det å tro på noe konkret uten behovet for bekreftelse – hverken fra 

vitenskapen eller andre. Dersom tekstutdraget forstås på en slik måte, er det tilsynelatende i 

tråd med måten Pargament (1997) definerer begrepet religiøsitet. Pargament definerer både 

religion og religiøsitet som «a search for significance in ways related to the sacred» 

(Pargament, 1997: 35). Søken etter det betydningsfulle, kan her forstås som den meningen 

fortellingene tilbyr den enkelte. Meningen blir videre religiøs, da disse fortellingene knyttes 

til det hellige. Dette er imidlertid noe leseren selv må komme frem til, ettersom det ikke gis 

noen forklaring i teksten på hvorfor fortellinger om guder og ånder er religiøse. Det kunne 

derfor muligens vært formålstjenlig om læreboken ga leseren en mer konkret definisjon på 

hva begrepet religiøsitet egentlig innebærer.  

Videre er det imidlertid en gjennomgående tendens i alle de tre lærebøkene at 

religiøsitetsbegrepet i all hovedsak settes i forbindelse med fenomenet nyreligiøsitet. I 

læreboken Tro og tanke presenteres det en rekke begreper knyttet til fenomenet religiøsitet. 

Disse er: «folkereligiøsitet», «alternativ religiøsitet», «nyåndelighet» og «kirkelig religiøsitet» 

(Heiene et al. 2014: 34-35). Det er således tydelig at læreboken gjør et forsøk på å vise 

hvordan mennesker er religiøse på forskjellige måter. Det er imidlertid kun begrepene 

«alternativ religiøsitet» og «nyåndelighet» som gis en videre forklaring. Disse begrepene 

presenteres som underkategorier av nyreligiøsitet. Mens «alternativ religiøsitet» beskrives 

som en type religiøsitet som er utviklet «innenfor rammen av den kirkelige 

folkereligiøsiteten», beskrives «nyåndelighet» som en form for religiøsitet der den troende er 

bevisst bruddet med kirkelæren (Heiene et al. 2014: 34). Det som her beskrives som 

«alternativ religiøsitet», viser i stor grad til det Zinnbauer (2005) definerer som religiøsitet. 

Religiøsitet for Zinnbauer, dreier seg om «a personal or group search for the sacred that 

unfolds within a traditional sacred context» (Zinnbauer & Pargament, 2005: 35). På samme 
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måte kan begrepet «nyåndelighet» forstås som det Zinnbauer og Pargament betegner som 

åndelighet. En forskjell er imidlertid at Zinnbauer og Pargament ikke legger et bevisst brudd 

med kirkelæren til grunn for denne åndeligheten, men at åndelighet generelt bare er en søken 

etter det hellige (Zinnbauer & Pargament, 2005). Lærebokens bruk av begrepet 

«nyåndelighet» virker dermed noe problematisk, da åndelighet ikke trenger å følge som et 

resultat av et bevisst brudd med en trosretning, men kan forekomme uten et slikt brudd. Et 

annet problem ved denne lærebokens beskrivelser av religiøsitetsbegrepene, er at 

beskrivelsene kun knyttes til kristendom, og ikke til religion generelt.  

I lærebøkene I samme verden og Eksistens, finner man også betegnelsen «alternativ 

religiøsitet». Også i disse lærebøkene knyttes begrepet eksplisitt til nyreligiøsitet, men det gis 

ingen direkte definisjon på begrepet. I læreboken I samme verden, slås det kun fast at 

betegnelsen tas i bruk «for å få fram at det er snakk om en annen religiøsitet enn den som 

kjennetegner kristendommen» (Kvamme et al. 2014: 32). Læreboken Eksistens gir imidlertid 

ingen beskrivelse på hva begrepet innebærer, og indikerer dessuten et skille mellom 

nyreligiøsitet og alternativ religiøsitet: «Tvert imot velger mange hvilke deler av religionen de 

vil legge mest vekt på og de kan trekke inn elementer fra alternativ religiøsitet og 

nyreligiøsitet» (Aronsen et al. 2008: 360). Hva som ligger i dette skillet, gis det imidlertid 

ingen nærmere forklaring på. Når det ikke gis noen definisjon på begrepet «alternativ 

religiøsitet» i disse lærebøkene, kan man sette spørsmålstegn ved hvorvidt det er 

formålstjenlig å benytte dette begrepet. Kanskje kan det muligens være mer formålstjenlig å 

benytte seg av en mer klar definisjon av begrepene religiøsitet og åndelighet, slik man finner 

hos Zinnbauer og Pargament (2005). 

 

 

 Lærebøkenes begrensning i formidling av 

religiøs erfaring 

Som de gjennomførte analysene i denne studien viser, forekommer erfaringsdimensjonen ved 

svært få anledninger i de respektive lærebøkene. Ved de tekstutdragene erfaringsdimensjonen 

kommer til uttrykk, skjer dette hovedsakelig i form av korte eller lengre deskripsjoner, uten 

særlig utdyping eller forklaring. Dette var gjennomgående for alle de tre lærebøkene. Vestøls 
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undersøkelse av katolske og protestantiske ungdommers opplevelse av de tre lærebøkenes 

fremstilling av enkelte fenomener innenfor kristendom, viste lignende resultat, da samtlige av 

undersøkelsenes informanter opplevde at den religiøse erfaringen ikke kom til uttrykk i 

lærebøkenes fremstilling av kristendom. Enkelte informanter satte i tillegg spørsmålstegn ved 

lærebokens egnethet til å beskrive religiøse erfaringer og følelser på en tilstrekkelig måte 

(Vestøl, 2016 in press). Med utgangspunkt i dette er det dermed rimelig å stille spørsmålstegn 

ved hvorvidt en lærebok på noen måte kan gi en tilstrekkelig beskrivelse av religiøs erfaring. 

Ved første øyekast, synes det åpenbart at det særlig er to aspekter som gjør dette vanskelig: 

den religiøse erfaringens natur, og tekstlige begrensninger. 

 

 Den religiøse erfaringens natur 

Religiøs erfaring, forstått som følelser og opplevelser knyttet til religion, er noe enestående 

subjektivt og individuelt. Paloutzian (1996) peker nettopp på at «inner experiences can be 

perceived directly only by the experiencing person and can only be inferred by outside 

observers» (Paloutzian, 1996: 18). Selv om de ulike religionene, i deres ulike kontekster, gir 

individene en rekke symboler å tolke erfaringen ut i fra, vil erfaringen likevel kunne variere 

fra person til person. Hvordan eksempelvis én kristen person opplever Gud, trenger med 

nødvendighet ikke være lik hvordan en annen kristen oppfatter den samme guden. Dette kom 

også frem i Vestøls studie (2016, in press). Informanten Marte påpekte at det muligens vil 

oppstå vanskeligheter i å beskrive religiøs erfaring i lærebøkene, fordi religiøs erfaring 

varierer fra person til person (Vestøl, 2016 in press). Analysen av narrative 

fremstillingsformer viser at lærebøkene både møter begrensninger og muligheter i å beskrive 

religiøs erfaring. Narrativet fra den brasilianske pinsemenigheten (Kvamme et al. 2014: 79), 

samt narrativet fra Corpus Christi-feiringen (Kvamme et al. 2014: 82), er konkrete, men 

indikerer en slags felles opplevelse blant de tilstedeværende. De gir dermed ikke rom for 

variasjon i erfaring hos den enkelte. Dette illustrerer således poenget til Vestøls informant. 

Narrativet hentet fra Thomas Ball Barratt sin selvbiografi, er imidlertid rent subjektiv, og 

viser dermed den narrative fremstillingsformens mulighet for å uttrykke religiøs erfaring. 

Selv om det kan vise seg å være enkelte muligheter for å beskrive religiøs erfaring i 

lærebøkene, er det likevel to aspekter som synes fremtredende når det gjelder hvilke 
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vanskeligheter som kan oppstå i en slik beskrivelse. Disse aspektene dreier seg om faren for 

generalisering og faren for eksotisering. 

 

 Faren for generalisering 

Faren for generalisering blir fremtredende dersom læreboken formidler religiøs erfaring ved 

eksempelvis å hevde at «alle kristne opplever dette». Analysen av tekstutdrag der 

erfaringsdimensjonen forekommer, viser at det i lærebøkene er tilfeller av en slik 

generaliserende fremstilling av religiøs erfaring. Dette er trolig fordi lærebøkene presenterer 

de ulike religionene på en konfesjonell måte, der religionenes generelle religiøse dogmer og 

ritualer presenteres. Presentasjonen av de ulike religionene fokuserer således på det som er 

felles for tilhengerne av denne religionen. Dette gjenspeiles også i måten 

erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk på i de ulike lærebøkene. Fremstillingen av 

erfaringsdimensjonen fokuserer i stor grad på en felles opplevelse blant de troende, snarere 

enn å fokusere på den religiøse erfaringen på et individuelt plan. Dette ser man for eksempel i 

læreboken I samme verden, der det i forbindelse med beskrivelser av den kristne nattverden, 

påpekes at de troende opplever at «Jesus er tilstede i brødet og vinen» (Kvamme et al. 2013: 

64). At Jesus er tilstede i brødet og vinen som tildeles under nattverden, er bygget på en felles 

teologisk forståelse. En slik beskrivelse kan oppleves som generaliserende, da teksten ikke gir 

rom for individuelle erfaringer, men snarere tillegger alle de troende en erfaring som er i 

samsvar med kirkens forståelse av dette sakramentet.  

 

 Faren for eksotisering 

Faren for at fremstillingen av religiøs erfaring virker eksotiserende overfor leseren, er også et 

aspekt som kan bidra til vanskeligheter i beskrivelser av religiøs erfaring. En eksotiserende 

fremstilling kan fremtre dersom lærebøkene kun presenterer ekstraordinære religiøse 

opplevelser som genuine religiøse opplevelser, uten å inkludere ordinære religiøse 

opplevelser. I læreboken Eksistens viser analysen at erfaringsdimensjonen, i dette tilfellet 

uttrykt gjennom den operasjonelle kategorien «følelser forbundet med tro», hovedsakelig 

knyttes til ekstraordinære religiøse følelser snarere enn ordinære religiøse følelser i 
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lærebokens innledende kapittel. Til tross for at læreboken, i tekstavsnittet som omhandler 

opplevelsesdimensjonen, fremhever at religiøse følelser kan være dramatiske så vel som «en 

indre opplevelse som ikke er synlig utad, en stille følelse av kontakt med guddommen, slik 

muslimer, jøder, kristne og andre kan oppleve gjennom bønn» (Aronsen et al. 2008: 30), er 

det viet betraktelig mer plass til beskrivelser av ekstraordinære følelser. Under presentasjonen 

av opplevelsesdimensjonen slik den fremstår i Ninian Smarts dimensjonsmodell, er tre 

underkapitler viet ekstraordinære religiøse følelser, uttrykt i avsnittene «Ekstase», «Mystikk» 

og «Meditasjon» (Aronsen et al. 2008: 30-31). Ettersom disse følelsesaspektene blir vektlagt i 

større grad enn de mer hverdagslige følelsene, fremstår de ekstraordinære religiøse følelsene 

som tilsynelatende mer gyldige enn de mer hverdagslige følelsene. Faren for eksotisering er 

dermed fremtredende, og forsterkes ytterligere da erfaringsdimensjonen kun fremtrer ved 

svært få anledninger i lærebokens resterende kapitler. Som Enger (1992) peker på, vil det 

muligens være formålstjenlig for religionsfaget å fokusere på ordinære religiøse følelser, 

snarere enn ekstraordinære, dersom man tar sikte på å utvikle elevenes holdninger (Enger, 

1992: 444).     

 

 Tekstlige begrensinger 

De tekstlige begrensingene i formidlingen av religiøs erfaring, handler hovedsakelig om 

hvilke fremstillingsformer som benyttes i lærebøkenes fagformidling. Samlet sett, går 

læreboken som tekst inn under sjangeren pedagogiske tekster (Askeland et al. 2003: 165). 

Hovedformålet til den pedagogiske tekstsjangeren er å formidle allerede etablert kunnskap 

innenfor et fagfelt, samt å motivere leseren til videre læring (Askeland et al. 2003: 165-166; 

Skrunes, 2010: 15). En fremstillingsform som er vanlig å benytte seg av i lærebøker, er den 

deskriptive fremstillingsformen. Dette kom tydelig frem i analysen av tekstutdrag, der de 

ulike kategoriene i erfaringsdimensjonen som oftest kom til uttrykk i form av korte eller 

lengre deskripsjoner. Det er også i forbindelse med denne fremstillingsformen at lærebøkenes 

tekstuelle begrensninger i fremstilling av erfaringsdimensjonen er mest gjeldende.  

Særlig i læreboken Eksistens kom de tekstuelle begrensingene i formidlingen av 

erfaringsdimensjonen tydelig frem, da denne læreboken kun benyttet seg av en deskriptiv 

fremstillingsform. Deskripsjoner presenterer tekstinnholdet på en objektiv og saklig måte, og 

rommer i liten grad å uttrykke følelser og opplevelser (Askeland et al. 2003: 38).  Ettersom en 
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deskriptiv fremstillingsform ikke åpner for å uttrykke følelser og opplevelser på samme måte 

som eksempelvis en narrativ fremstillingsform gjør, vil antakeligvis ikke lærebøker som kun 

benytter seg av en deskriptiv fremstillingsform, kunne uttrykke følelsesaspektet ved religion 

på en tilstrekkelig måte. I læreboken Eksistens ble nettopp denne antakelsen tydelig, da 

erfaringsdimensjonen samlet sett forekom ved færrest anledninger i denne læreboken, kontra i 

de to andre lærebøkene. Hvilken fremstillingsform som benyttes i lærebøkene vil, med andre 

ord, påvirke hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk. Bruken av en narrativ 

fremstillingsform vil jeg imidlertid belyse senere i drøftingen. 

 

 

 Lærebøker som formidlingskanal for religiøs 

erfaring 

Det er flere grunner til at kan være formålstjenlig at religiøs erfaring kommer til uttrykk i 

lærebøkene. For det første, heter det i religion- og etikkfagets formålsparagraf at «faget skal 

bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse, livssynsmessige og etiske ståsteder i 

lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv» (Utdanningsdirektoratet, 2006). Allerede i 1992 pekte 

Enger på at det kan være formålstjenlig å lære om religiøs erfaring, dersom religionsfaget tar 

sikte på å utvikle elevenes holdninger (Enger, 1992: 444). Enger argumenterte for dette ved å 

vise til at erfaringsdimensjonen er «that dimension in religion without wich no other 

dimensions would have existed» (Enger, 1992: 435). Engers arbeid kan derfor ses som et av 

flere argumenter for at religiøs erfaring er et viktig aspekt i religionsfaget. 

Et annet argument, er knyttet til forståelse av andres følelser. Å forstå andre menneskers 

følelser og opplevelser knyttet til religion, vil muligens kunne bidra til bedre forståelse av 

konkrete situasjoner i samfunnet (f.eks. knyttet til et konfliktperspektiv), og således gi en 

bedre grobunn for utvikling av respekt og toleranse. I Vestøls undersøkelse (2016) ble nettopp 

dette påpekt av en av informantene. Informanten Marte viste til det unike ved religiøs 

erfaring, og påpekte hvordan kunnskap om religion alene ikke nødvendigvis ville være til stor 

hjelp i møtet med en troende (Vestøl, 2016 in press). Disse refleksjonene illustrerer godt 

behovet for å lære om religiøs erfaring, sett fra et elevperspektiv. 
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Vestøls informanter uttrykte imidlertid tvil i forbindelse med lærebøkenes egnethet til å 

uttrykke religiøs erfaring. De gjennomførte analysene imøtekommer delvis denne tvilen, da 

det kommer frem at lærebøkene i liten grad uttrykker religiøs erfaring, selv om muligheten for 

å gjøre det er tilstede. Lærebøkenes mulighet for å uttrykke religiøs erfaring, viser seg blant 

annet i bruken av en narrativ fremstillingsform. I mange av disse narrativene fremsto 

erfaringsdimensjonen på en mer nær og levende måte. Analysen viser imidlertid også at selv 

deskripsjoner kan åpne for å signalisere religiøs erfaring i lærebøkene. Dette ser man særlig i 

de tekstutdragene der erfaringsdimensjonen uttrykkes eksplisitt. Et tekstutdrag fra læreboken 

Tro og tanke, der meningsaspektet ved erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk, illustrerer 

dette på en god måte. Her heter det at: «hva disse opplevelsene og den forkynnelsen de møter 

ved disse anledningene betyr, tolker de på sin egen, subjektive måte» (Heiene et al. 2014: 33).  

Jeg vil i det videre gå nærmere inn på hvordan bruken av ulike fremstillingsformer kan 

fungere som en mulig plattform for formidling av religiøs erfaring i lærebøkene.   

 

 

 Bruk av narrativ fremstillingsform som mulig 

plattform for formidling av religiøs erfaring 

Til tross for at en deskriptiv fremstillingsform er den mest frekvente fremstillingsformen i 

lærebøker generelt, åpner den pedagogiske sjangeren for å benytte flere fremstillingsformer i 

fagformidlingen. Analysen av bruken av ulike fremstillingsformer viser at to av de respektive 

lærebøkene, Tro og tanke og I samme verden, benytter seg av en kombinasjon av en 

deskriptiv fremstillingsform og en narrativ fremstillingsform. En narrativ fremstillingsform 

åpner, som vist i kapittel 3.3, for å uttrykke følelser og opplevelser på en mer nær og levende 

måte for leseren, enn hva deskripsjoner gjør. Dette kommer også tydelig frem i analysen av 

ulike fremstillingsformer. 

Ved å bruke en narrativ fremstillingsform, kan forfatteren nå frem til leseren på en annen 

måte enn ved å kun presentere fakta og objektive forklaringer, slik Andreassen viser til 

(Andreassen, 2012: 46). Gjennom små pseudofortellinger kan leseren sette seg inn i en fiktiv 

troendes følelses- og erfaringsunivers, og på den måten få et innblikk i ulike måter mennesker 
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opplever religionen innenfra. Det forutsetter imidlertid at fortellingene i lærebøkene faktisk 

benytter seg av det potensialet de har for å uttrykke religiøse følelser og opplevelser. Som 

analysen av ulike fremstillingsformer viser, er det nemlig ikke alltid at erfaringsdimensjonen 

er fremtredende i de tekstutdragene som benytter seg av en narrativ fremstillingsform.  

Bruken av en narrativ fremstillingsform kan trolig også redusere faren for generalisering og 

eksotisering i fremstillingen av religiøs erfaring. Ved bruk av flere ulike pseudofortellinger, 

der handlingen er sentrert rundt fiktive personer, kan den religiøse erfaringen beskrives på 

flere forskjellige måter. Læreboken Tro og tanke gjorde nettopp dette under beskrivelsene av 

nordmenns forhold til religion (Heiene et al. 2014: 18-19). Ved å vise til flere ulike måter 

mennesker kan oppleve samme fenomen, for eksempel, unngår man tilsynelatende faren for 

generalisering. Når det gjelder faren for at fremstillingen av religiøs erfaring oppleves som 

eksotiserende, kan dette unngås dersom fortellingene tar utgangspunkt i følelser som er lett 

gjenkjennelige for leseren. Samtidig, vil også den språklige formuleringen ha innvirkning på 

hvordan leseren oppfatter det som uttrykkes. For å unngå at beskrivelsene av de religiøse 

erfaringene virker fremmed overfor leseren, bør man derfor i all hovedsak benytte seg av et 

mer hverdagspreget språk, samtidig som ordinære religiøse følelser bør fremheves snarere enn 

ekstraordinære religiøse følelser.  

 

 Formidling av religiøs erfaring i deskriptive 

fremstillingsformer 

Selv om den narrative fremstillingsformen trolig er mer egnet til å formidle individuell 

religiøs erfaring, kan imidlertid også den deskriptive fremstillingsformen åpne for 

synliggjøring av erfaringsdimensjonen. Analysene gjennomført i denne studien, viser nettopp 

at erfaringsdimensjonen hovedsakelig kommer til uttrykk i form av korte eller lengre 

deskripsjoner. Det er imidlertid en tydelig forskjell i hvordan erfaringsdimensjonen 

presenteres i de ulike deskripsjonene. Dersom man ser de ulike fremstillingene i sammenheng 

med Jacksons (1997) distinksjon mellom tradisjonsnivå, gruppenivå og individnivå, kan 

forskjellen i hvordan erfaringsdimensjonen presenteres i de ulike deskripsjonene, henge 

sammen med hvilket nivå religionen presenteres på.  
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I de tekstutdragene der erfaringsdimensjonen uttrykkes på tradisjonsnivå, kommer 

erfaringsdimensjonen ofte til uttrykk i form av generaliserende uttrykk, og viser hovedsakelig 

til erfaringer som er i samsvar med den beskrevne religiøse tradisjonens teologi. Dette ser 

man eksempelvis i forbindelse med beskrivelser av kristne sakramenter: «Guds kjærlighet og 

nærvær viser seg ikke bare gjennom ordene hans, men også i form av hellige handlinger, 

sakramenter» (Aronsen et al. 2008: 154), og i forbindelse med pinsevennenes tungetale: «Når 

ordene ikke strekker til, kan bønnen gå over i lyder som for andre er uforståelige, men den 

som ber, tror de blir tatt imot av Gud» (Kvamme et al. 2013: 67). I beskrivelser av denne 

typen, åpner teksten i liten grad for individuell variasjon av religiøs erfaring. Slik variasjon 

kommer imidlertid til uttrykk i tekstutdrag som knytter presentasjonen av religion til et 

individnivå. 

I de tekstutdragene der erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk på et individnivå, er disse 

utdragene hovedsakelig ikke knyttet til én spesifikk religiøs tradisjon, men forekommer 

snarere i beskrivelser av religion generelt. Dette ser man blant annet i forbindelse med 

læreboken Tro og tankes beskrivelse av erfaringsdimensjonen, slik den fremstilles i henhold 

til Ninan Smarts dimensjonsmodell: «de religiøse følelsene kan veksle fra religion til religion 

og fra person til person» (Heiene et al. 2014: 56), og i læreboken Eksistens sin beskrivelse av 

hva som ligger i fenomenet hellig: «Men skillet mellom hellig og profant er ikke bare en 

fysisk grense. Skillet går også mellom ulike opplevelser eller erfaringer mennesker har med 

det guddommelige eller overnaturlige» (Aronsen et al. 2008: 13). I tekstutdrag av denne 

typen, gir teksten uttrykk for individuell variasjon i religiøs erfaring. Teksten unngår dessuten 

faren for generalisering, da innholdet ikke knyttes til spesifikke religiøse tradisjoner.  

En deskriptiv fremstillingsform kan således signalisere erfaringsdimensjonen. Selv om denne 

fremstillingsformen ikke åpner for å vise et innenfraperspektiv på religion, kan den 

deskriptive fremstillingsformen likevel vise variasjon i religiøs erfaring, dersom teksten gir 

beskrivelser av religion på et individnivå.  

 

 Oppsummering og veien videre 

I denne studien har jeg undersøkt hvordan erfaringsdimensjonen ved religion kommer til 

uttrykk i lærebøkene i Religion- og etikkfaget på Vg3. Gjennom to ulike kvalitative analyser, 
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har det blitt avdekket ulike aspekter i hvordan denne dimensjonen uttrykkes i lærebøkene. De 

to analysene, og den videre drøftingen, har vist hvilke begrensninger og muligheter 

lærebøkene har i formidling av religiøs erfaring, samt på hvilken måte religionsforståelsen til 

grunn for læreboktekstene har for formidlingen av erfaringsdimensjonen.  

Studiens viktigste funn kan sammenfattes på følgende måte: 

 Analysen viste at erfaringsdimensjonen i liten grad kommer til uttrykk i de respektive 

lærebøkene 

 Begrepet religiøsitet gis ingen definisjon i de ulike lærebøkene 

 Erfaringsdimensjonen uttrykkes hovedsakelig i form av korte eller lengre 

deskripsjoner, uten særlig utdyping eller forklaring av innhold 

 Lærebøkene benytter seg ved enkelte anledninger av en narrativ fremstillingsform i 

fagformidlingen. Dette endrer hvordan erfaringsdimensjonen kommer til uttrykk på 

 Lærebøkenes begrensning i formidling av religiøs erfaring, dreier seg om 

vanskeligheten i å beskrive individuelle religiøse erfaringer uten å generalisere eller 

eksotisere religiøs erfaring. Samtidig finnes det også rent tekstlige begrensninger i en 

slik formidling 

 I narrative fremstillingsformer uttrykkes erfaringsdimensjonen mer levende og nær 

for leseren, ved at teksten viser et innenfraperspektiv på religion 

 Deskriptive fremstillingsformer viser seg også å kunne uttrykke religiøs erfaring, i 

beskrivelser av religion på individnivå 

 

Ettersom denne studien er en eksplorerende studie, har det både i, under og i slutten av 

prosessen, dukket opp flere interessante aspekter som går ut over denne studiens rammer, men 

som åpner for videre forskning. For det første, kan det være interessant å undersøke hvordan 

religionsundervisningen kan gi rom for å snakke om religiøs erfaring. I en slik sammenheng 

kunne det vært interessant å undersøke hvorvidt teorier fra det religionspsykologiske fagfeltet 

kunne fungert som et verktøy for å snakke om religiøs erfaring. Det kunne også vært 

interessant å undersøke på hvilken måte lærebøkenes arbeidsoppgaver innbyr til refleksjon 

rundt religiøs erfaring.  
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Vedlegg 1 

Tabell 1: Forekomster av erfaringsdimensjonen i lærebøken Eksistens 

 

 

Tabell 2: Forekomster av erfaringsdimensjonen i læreboken I samme verden 

 

Tabell 3: Forekomster av erfaringsdimensjonen i læreboken Tro og tanke 

 


